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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează joi, 13 

iunie, Marșul Absolvenților, o sărbătoare a tinereții, a bucuriei, 

un eveniment aflat la cea de-a treia ediție, dedicat celor care 

încheie în acest an studiile de licență și de masterat. 

La „Marșul Absolvenților USV” sunt așteptați să participe circa 

1.500 de absolvenți de la studiile de licență și aproximativ 700 

de absolvenți de masterat. 
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Recent, la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc 

selecția studenților care vor beneficia de bursa SILC (Séjour 

d’immersion linguistique et culturelle), oferită de organizația 

ASAP (Association Sevriolaine d’Aide et Partage / Asociația 

Sevriolenă de Ajutor și Prietenie) din Sevrier, Franța. 

Este vorba de o bursă unică în țară, concepută sub forma unui 

„stagiu de imersiune lingvistică și culturală” în Franța, în 

frumoasa regiune alpină Haute-Savoie, pe o durată de trei 

săptămâni. Bursierii români sunt găzduiți chiar de membrii 

ASAP, în fiecare săptămână fiind primiți de o altă familie, ceea 

ce le permite exersarea și îmbunătățirea competențelor 

lingvistice într-o situație de comunicare reală, în termeni de viață 
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cotidiană, cu vorbitori nativi. Competențele de comunicare sunt 

dublate de competențele culturale, care vizează cunoașterea și 

participarea la modul de viață savoiard, înțelegerea unor tradiții 

locale, dar și organizarea și funcționarea vieții asociative în 

societatea franceză. 

Programul SILC le oferă bursierilor posibilitatea de a face o 

incursiune autentică în spațiul francez pe o gamă de aspecte 

extrem de bogate și de variate, din punct de vedere lingvistic, 

cultural, asociativ, civic, turistic, culinar, artistic etc. Pe 

parcursul acestui stagiu, care are loc, de regulă, în septembrie și 

octombrie, bursierii Universității sucevene sunt implicați în 

manifestări ale vieții de asociație, prin acțiuni de voluntariat 

precum organizarea unei serate gastronomice româno-franceze 

sau participarea la Sărbătoarea recoltei (Fête du terroir). 

Totodată, aceștia participă, ca invitați, la ședințele Consiliului 

Local, asistă la diferite cursuri în liceele din orașul Annecy, 

întâlnesc tineri implicați în diferite asociații. Studenții suceveni 

acordă interviuri în presa locală sau la radio, în care își definesc 

identitatea culturală, își motivează interesul pentru cultura și 

civilizația franceză, își fac cunoscute impresiile, trăirile și 

emoțiile. Bursierii beneficiază de două zile la Paris, unde 

participă la o ședință a Senatului (la invitația primarului-senator 

din Sevrier) și vizitează obiectivele turistice și culturale specifice 

capitalei franceze. Sunt mereu la înălțime, mai ales atunci când 

ajung pe platforma cea mai înaltă a Mont Blancului, L’Aiguille 

du Midi (3842 m) sau când fac drumeții montane.  

In curând, numărul studenților de la USV care au beneficiat de 

astfel de stagii va ajunge la cincizeci, un bilanț deosebit de 

fructuos, ceea ce ilustrează interesul pentru limba și civilizația 
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franceză, beneficiile unui astfel de sejur unic, dar, mai ales, 

impactul de lungă durată asupra vieții personale și profesionale a 

acestor tineri. Unii dintre foștii bursieri au devenit profesori la 

USV, alții, profesori în școli și licee din regiune, inspectori de 

specialitate în învățământ, doctori sau doctoranzi în filologie, 

alții lucrează la firme de traduceri sau la multinaționale. Foarte 

îmbucurător este, cu siguranță, faptul că unii dintre ei au creat 

sau sunt membri în asociații cu scop non-lucrativ, ceea ce arată 

că au înțeles, cu adevărat, spiritul ASAP. 

Deși mulți dintre ei sunt acum căsătoriți și au și copii, toți 

încearcă să fie prezenți la întâlnirile anuale prilejuite de vizita 

membrilor ASAP în România, întâlniri la care vin cu copii, ca o 

frumoasă promisiune de continuare, prin noile generații, a 

relațiilor indestructibile deja create. 

Cu astfel de gânduri, studentele Bargan Daniela din anul I, 

Specializarea Limba și literatura franceză – Limba și literatura 

germană și Prodan Olivia, anul I, Specializarea Limba și 

literatura franceză – Limba și literatura spaniolă, câștigătoarele 

din acest an ale bursei SILC, își pregătesc bagajele pentru stagiul 

sevriolen-parizian. 

Și anul acesta, selecția bursierelor a fost dificilă, dată fiind 

calitatea dosarelor depuse de către cei șapte candidați. Comisia 

de selecție, formată din Jean-Marie Cardinet – președinte ASAP, 

Jacques Robert – trezorier, Emanuel Prieur – trezorier adjunct și 

lector univ. dr. Camelia Biholaru, prima caștigătoare a bursei 

ASAP (1998), a cântărit îndelung punctele tari și punctele slabe 

ale fiecărui dosar. Proba decisivă a fost interviul, întâlnirea 

directă cu candidații, sub forma unei discuții libere, în care 
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fiecare aspirant și-a pus în lumină atuurile și motivațiile 

personale. 

Asociația franceză ASAP va sărbători în acest an, printr-o 

ceremonie aniversară, pe 8 septembrie, trei frumoase decenii de 

relații de ajutor și prietenie cu românii din Iacobești (Grănicești) 

– sat înfrățit cu Sevrier, cu toți voluntarii care au sprijinit și clădit 

de-a lungul timpului această colaborare și cu toți bursierii SILC, 

studenți ai USV, care formează miezul tare al acestei alianțe de 

trăire și experiență comună. 

Studenții  de la specializarea franceză care optează pentru un 

stagiu strict academic beneficiază prin programul ERASMUS+ 

de o bogată ofertă pentru un semestru de studii în universitățile 

partenere ale USV: Angers, Cergy-Pontoise, Clermont-Ferrand, 

Dijon, Limoges, Nancy, Rouen, Nice, Montpellier, Poitiers, 

Rennes, Paris. 

Pentru cei care iubesc provocările plurilinvistice și vor să 

exploreze orizonturi conexe specializării lor, aceștia pot face un 

stagiu la Universitatea din Atena, Grecia, sau la cea din 

Florianopolis, Brazilia, universități cu care USV a încheiat 

convenții de colaborare și pentru care limba de comunicare este 

franceza, fără a exclude engleza și, după caz, greaca sau 

portugheza. Totul ține de îndrăzneală și de dorința de explorare, 

care caracterizează, de altfel, profilul studentului USV, nuanțat 

cu alte calități specifice, de la specializare la alta. După cât de 

des a intervenit cuvântul „vis” în interviurile cu candidații la 

bursa SILC, la Litere, „visul”, un fel de „zmeu în zbor” 

(emblemă a Facultății), este o constantă și un bun punct de 

plecare pentru cunoașterea de orizonturi noi. 
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O delegație de parlamentari din Coreea de Sud, condusă de 

președintele Grupului de prietenie Coreea-România din 

parlamentul coreean, Woo Sangho, a vizitat timp de două zile 

județul Suceava, la invitația deputatului PNL Dumitru 

Mihalescul. Ieri, parlamentarii coreenii însoțiți de deputatul 

sucevean și de un reprezentant al ambasadei acestei țări la 

București au avut o întrevedere cu conducerea Consiliului 

Județean Suceava, reprezentată de președintele Gheorghe Flutur, 

vicepreședintele Viorel Seredenciuc, administratorul public Irina 

Vasilciuc, șefa Departamentului de relații internaționale, 

Gabriela Dugan, și consilierul Niculai Barbă. 

În cadrul discuțiilor, președintele Flutur și-a exprimat aprecierea 

față de ritmul de dezvoltare al Coreei de Sud, de democrație și 

libertățile cetățenești și a prezentat oportunitățile de afaceri în 

județul Suceava. El a accentuat buna pregătire a studenților de la 
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Facultatea de Calculatoare a Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava și rezultatele instituției de învățământ superior în 

cercetare și inovație, necesitatea dezvoltării construcțiilor civile 

și industriale, a infrastructurii de drumuri, potențialul industriei 

alimentare, industriei textile și a încălțămintei și al 

industrializării lemnului. Flutur a precizat în mod expres că 

autoritățile județene și locale nu sunt interesate de exportarea 

materiei prime, ci de o colaborare în producția finită: „vrem să 

procesăm lemnul aici, în județul Suceava, să-i dăm valoare”. De 

asemenea, președintele CJ a vorbit despre viitorul parc industrial 

de la Aeroportul Suceava, despre colaborare în domeniul 

medical, atât prin dezvoltarea de clinici, cât și prin cooperare în 

domeniul tehnologiei, precum și despre turism. 

 

- La inițiativa 

deputatului 

Dumitru 

Mihalescul, un 

grup de 

parlamentari 

coreeni s-a întâlnit 

cu președintele CJ 

Suceava, 

Gheorghe Flutur 

svnews.ro 

12.06.19 

- La inițiativa deputatului PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, o 

delegație de parlamentari din Coreea de Sud a vizitat județul 

Suceava. Delegația străină a fost condusă de președintele 

grupului de prietenie Coreea de Sus – România, din Parlamentul 

coreean. În cursul zilei de astăzi, delegația coreeană, alături de 

deputatul Dumitru Mihalescul, a avut o întâlnire cu președintele 

Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. În discuțiile 

avute cu parlamentarii coreeni, Gheorghe Flutur a vorbit despre 

posibilitatea dezvoltării unor parteneriate în domeniul 

infrastructurii, industriei alimentare, industriei textile și 

încălțămintei, dar și în domeniul industriei lemnului și a 

turismului. Flutur a subliniat faptul că în industria lemnului 

interesul județului este nu de a exporta produsele finite, „adică să 

dăm plus valoare lemnului”. În același timp, șeful administrației 

județene a evidențiat pregătirea foarte bună a studenților 
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Universității Ștefan cel Mare Suceava, făcând referire la 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 
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Cunoașterea a cel puțin unei limbi străine reprezintă, astăzi, 

condiție de angajare pentru orice post care necesită studii 

superioare, însă tot mai multe companii precizează, în oferta de 

locuri de muncă, faptul că o a doua limbă străină este un avantaj. 

Limba străină solicitată este, aproape întotdeauna, în strânsă 

legătură cu acționariatul firmei. 

Limba engleză nu mai este percepută ca o limbă străină, ci este 

văzută ca „limba noastră”, a tuturor celor implicați în viața activă 

modernă, astfel încât prima limbă străină care „face diferența” 

este franceza, cu tradiție culturală puternică în spațiul românesc. 

În județul Suceava, conform datelor de la Registrul Comerțului, 

sunt 647 de firme cu capital român-francez. Printre acestea se 

numără Excel Job, Natanael Industries și Ambro, în municipiul 

Suceava, ICC Prod, în Gura Humorului, Dorna SA și Dorna 

Lactate, în Vatra Dornei și Dorna Candrenilor, Rarăul, în 

Câmpulung Moldovenesc, Bucovina Lodge în Vama etc. 

42 de firme cu capital francez sau român-francez se află în 

municipiul Suceava, ceea ce face ca interesul pentru studiul 

limbii franceze să se mențină ridicat, mai ales că tot mai multe 

companii multinaționale, firme și întreprinderi cu specific foarte 

divers, de la domeniul IT la cel de producție sau de angajare de 

forță de muncă sau consiliere, solicită din ce în ce mai mult 

cunoscători de limbă franceză. Răspunsul instituțiilor de 

învățământ la această solicitare venită dinspre piața muncii 
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acoperă toate palierele, de la învățământul primar și gimnazial, 

până la universitate. 

Datele statistice arată că în județul Suceava este cel mai mare 

număr de elevi care învață limba franceză la școală. De 

asemenea, în Suceava funcționează un colegiu național labelizat 

(purtător al Certificatului Comisiei Europene „European 

Language Label” pentru calitate și inovare în didactică, în 

general, în didactica limbilor străine, în special) francofon, cu 

clase bilingve română-franceză, încă de la începutul anilor ‘90. 

  

Opțiuni pentru învățarea limbii franceze 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” limba franceză se studiază la 

specializări ce conțin această limbă în componența lor, la 

masteratul internațional francofon „Teoria și practica traducerii”, 

cu diplomă dublă Suceava-Chișinău, precum și la studii 

doctorale. Cercetarea științifică, de multe ori în cotutelă cu 

universități din lumea francofonă, face ca Universitatea „Ștefan 

cel Mare” să ofere parcursul complet al unei formări cu limbă de 

predare limba franceză. 

Tinerii care doresc să studieze limba și literatura franceză la 

USV au la dispoziție pentru anul universitar 2019-2020 un 

număr la 70 de locuri la franceză/germană, franceză/engleză și 

50 de locuri la franceză/spaniolă, franceză/italiană. De asemenea, 

pot aprofunda limba franceză secundar, cu limba română, 

specializare la care sunt alocate 130 de locuri pentru viitorul an 

universitar. 

Prezența lectorilor francezi la Suceava, printr-un proiect susținut 
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de Agenția Universitară a Francofoniei și de USV, existența unui 

Lectorat francez, a Centrului de Reușită Universitară, Festivalul 

de film francofon de la Muzeul Bucovinei, spectacolele de teatru 

în limba franceză, găzduite atât de universitate, cât și de Teatrul 

Municipal „Matei Vișniec”, nenumăratele manifestări din Luna 

Francofoniei, la Suceava, parteneriatele cu spațiile francofone 

din Europa, Canada, Africa, Școala de vară francofonă, cu 

Suceava centru pilot de formare a profesorilor de franceză, toate 

acestea vin să confirme nevoia de cunoaștere a limbii franceze. 

Pe alt palier, Biroul Francez, sub egida Consiliului Județean 

Suceava, a organizat un proiect care a permis obținerea acordului 

de oportunitate pentru o viitoare Alianță Franceză la Suceava. 

Copii și adulți francofoni și francofili frecventează săptămânal 

„După-amiezile francofone”, la Biroul Francez din Casa 

Prieteniei, din Suceava. Dincolo de cursurile de limbă franceză 

inițiate la USV sau la Biroul Francez, ce vin să completeze 

franceza „de la școală” sau „de la grădiniță”, la Suceava se 

organizează examenele DELF și DALF, atât la universitate, cât 

și la Colegiul Național „Petru Rareș”, iar în curând, și în cadrul 

viitoarei Alianțe Franceze. 
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Alcoolul este a treia cauză de boală și moarte prematură pentru 

populația generală, fiind responsabil pentru mai mult de 200 de 

boli. Adolescenții și tinerii reprezintă o populație în mod 

particular la risc, din cauza percepției inadecvate asupra 

consecințelor alcoolului, arată directorul Direcției de Sănătate 

Publică Suceava, dr. Liliana Grădinariu, citând un studiu al 

Organizației Mondiale a Sănătății.  
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În cadrul campaniei se desfășoară mai multe acțiuni, printre care 

autoevaluarea consumului de alcool cu ajutorul chestionarului 

AUDIT, la persoanele în vârstă de peste 15 ani, în 13 centre de 

testare; aplicarea intervenției scurte la persoanele aflate la risc de 

consum dăunător de alcool; îndrumarea persoanelor cu consum 

dăunător și a celor cu tulburări clinice sau mentale din cauza 

alcoolului, spre serviciile medicale și psihologice specializate; 

acțiuni educative la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava și la Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, în 

colaborare cu Agenția Națională Împotriva Traficului de 

Persoane, Centrul Regional Suceava; distribuire de materiale 

promoționale cu mesaje educative. 

De asemenea, se va organiza un atelier de lucru cu tema „Nu 

merită să riști!”, iar specialiștii Clinicii ALIAT Suceava vor 

prezentă informații despre efectele consumului de alcool asupra 

copiilor, tinerilor și copiilor nenăscuți, în data de 21 iunie a.c., la 

ora 11.00, la sediul DSP Suceava. Vor participa asistenți 

medicali comunitari, studenți de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava - Facultatea de Istorie și Geografie, programul de 

studii Asistență Socială. 

Campania este finanțată de Ministerul Sănătății prin Programul 

Național de Evaluare și Promovare a Sănătății. Suportul 

metodologic al campaniei este asigurat de Institutul Național de 

Sănătate Publică. 

 

N.B. Campanie privind 

efectele 

crainou.ro 

12.06.19 

- IDEM 
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Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava (USV) organizează o școală de vară 

pentru liceeni din familii defavorizate sau cu nevoi speciale, în 

scopul reducerii abandonului școlar, a informat directorul de 

proiect Ancuța Elena Prisăcaru. 

Potrivit sursei citate, Școala de vară „Unde Să Vii pentru a Fi 

Inginer Adevărat”, ce se va derula în campusul USV timp de 

două săptămâni începând cu 15 iulie, are ca scop, pe lângă 

reducerea gradului de abandon școlar, creșterea accesului la 

învățământul terțiar prin cursuri și activități destinate liceenilor, 

în special celor dezavantajați social. 

Școala de vară „Unde Să Vii pentru a Fi Inginer Adevărat” are 

finanțarea asigurată de Banca Internațională pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare (BIRD), iar liceenii vor beneficia de cazare și masă 

pe toată durata programului și vor fi monitorizați în permanență 

de cadre didactice și studenți supraveghetori. 

Pentru a putea participa la școala de vară, candidații trebuie să fi 

absolvit măcar clasa a IX-a și să îndeplinească cel puțin una 

dintre următoarele cerințe: să provină din familii numeroase sau 

cu venituri mici, să fie izolați social, să trăiască în zone rurale 

sau în care nu există școli în apropiere, să aibă unul sau ambii 

părinți care lucrează în străinătate, să fie orfani sau proveniți din 

centre de plasament și au cerințe educaționale speciale. 

Elevii se vor putea înscrie până pe 19 iunie, iar rezultatele 

selecției participanților vor fi anunțate pe 22 iunie. 
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- Andronizarea 

PSD-ului. Culisele 

unui vot PSD cot 

la cot cu USR, pe 

mandatele 

rectorilor, și cum a 

ajuns Andronescu 

să susțină ce 

prevedea legea 

Funeriu 

edupedu.ro 

13.06.19 

- Limitarea mandatelor de rector s-a transformat în metodă de 

răfuială și răzbunare, în mâinile Ecaterinei Andronescu, iar 

partidul i-a împrumutat comportamentul cameleonic. Social-

democrații au votat săptămâna trecută cot la cot cu USR-ul 

proiectul de lege al acestora care prevede limitarea rectorilor la 

strict două mandate, indiferent dacă au fost întrerupte sau nu. 

Surpriză, însă: social-democrații s-au abținut în masă, când 

inițiativa a ajuns la vot în plenul Camerei. Pentru ca acest 

comportament să fie și mai schizoid, amintim că tot PSD a fost 

cel care a schimbat legea Funeriu-Miclea și a eliminat limitarea 

strictă a mandatelor, pe care acum pare că o vrea readusă. 

Ce s-a întâmplat, însă, la cele două voturi ale PSD – unul pentru 

și unul de abținere pe limitarea mandatelor rectorilor? O 

comandă de vot pornită de la Andronescu și întoarsă de o mică 

revoltă a rectorilor, cu amenințări de demisii din PSD care au 

căpătat o importanță mai mare, odată cu apropierea moțiunii, 

potrivit surselor Edupedu.ro. Singurii care au fost constanți în 

votul dat proiectului, pe lângă inițiatorii USR, au fost 

parlamentarii UDMR. De ce? Pentru că așa îl pot opri pe 

Leonard Azamfirei să ocupe și al treilea mandat de rector al 

Universității de Medicină de la Târgu Mureș. Azamfirei este cel 

care de 8 ani le refuză maghiarilor facultatea în limbă maghiară. 

Să o luăm în ordinea producerii evenimentelor: 

Potrivit surselor Edupedu.ro, Ecaterina Andronescu a fost cea 

care le-a dat mandat deputaților săi să voteze „pentru” limitarea 

mandatelor de rector, alături de USR, în Comisia de Învățământ 

din Camera Deputaților. Cum a făcut-o? Înaintea votului, 

secretarul de stat Petru Andea a prezentat punctul de vedere al 

Guvernului, pe acest proiect de lege. Paradoxul a făcut că deși 

punctul de vedere scris al Ministerului condus de Andronescu 

este împotriva limitării mandatelor – pe motiv că procesul electiv 

în universități a început deja și nu mai pot fi schimbate 
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procedurile în timpul jocului -, cuvântarea ținută de secretarul de 

stat de la Educație în fața deputaților a fost pentru votarea 

proiectului. Andea este în continuare secretar de stat și la o 

săptămână după ce a susținut, la limita legii, un alt punct de 

vedere decât cel scris de executivul pe care îl reprezenta, potrivit 

surselor noastre. 

Cum de a ajuns Andronescu să susțină limitarea mandatelor de 

rector, deci revenirea la legea Miclea-Funeriu? Așa se poate 

răzbuna direct pe cei mai importanți adversari ai săi, care 

paradoxal au detronat-o atât de la conducerea Politehnicii, cât și 

de la șefia Consiliului rectorilor – înființat chiar de ea. 

Cine sunt adversarii lui Andronescu? Fix cei care vor și al treilea 

mandat de rector. 

Primul în ordinea intensității conflictului este Mihnea Costoiu, 

fostul său pupil. La 29 de ani era secretar general în Ministerul 

Educației condus pe atunci (2001) pentru prima dată de Ecaterina 

Andronescu. Aceasta și-a luat omul de încredere și l-a făcut 

secretar de stat și în al doilea său mandat (2009), după care au 

început problemele, împletite într-o complicitate care s-a întors 

pe rând împotriva fiecăruia dintre ei: dosarul cutezătorii, apoi 

Mihnea Costoiu a preluat șefia Universității Politehnica 

București de la Ecaterina Andronescu și a devenit rectorul 

acesteia, după care a devenit chiar ministru delegat pentru 

Învățământ Superior și Cercetare alături de Remus Pricopie, 

ministru plin. 

 

Costoiu, cu care Andronescu își dispută și astăzi influența în 

Politehnică – universitate ce gestionează mare parte din banii din 

cercetare – este rector din 2012, poziție din care s-a suspendat 

cât a ocupat funcția de ministru, și vrea acum al treilea mandat. 

Paradoxal, chiar el și Remus Pricopie au modificat Legea 1/2011 

pentru a le da posibilitatea rectorilor care se suspendă din 
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mandatul de rector să candideze și pentru un al treilea mandat. 

Al doilea rector lovit de „buna intenție” a Ecaterinei Andronescu 

de a susține principiile corecte ale limitării mandatelor este Sorin 

Cîmpeanu. Președinte al Consiliului național al rectorilor – 

mandat pe care l-a preluat direct după Ecaterina Andronescu -, 

acesta i-a fost ostil în tot mandatul la șefia rectorilor. Cel mai 

sfidător gest al CNR condus de Cîmpeanu față de „mamițica” a 

fost susținerea lui Valentin Popa – rectorul de la Suceava – la 

șefia Ministerului Educației, împotriva unui nou mandat pentru 

Andronescu. Amintim aici celebra scrisoare deschisă a rectorilor 

în susținerea lui Valentin Popa la șefia Ministerului, care a 

produs uimire la apariția în spațiul public: cum pot universitarii 

să îl susțină la conducerea educației pe cel care a devenit 

cunoscut pentru greșelile sale gramaticale? Motivul pentru care 

s-au coalizat rectorii conduși de Cîmpeanu a fost lăsarea în 

ofsaid a Ecaterinei Andronescu. Atunci le-a ieșit. 

Alt meci important Cîmpeanu-Andronescu s-a dus pe 

metodologia de evaluare a școlilor doctorale. A câștigat de 

această dată Andronescu, care a reușit să o modifice până a 

amânat sine die procesul de evaluare. Victoria a fost obținută cu 

prețul unor lacrimi vărsate în ședința Consiliului Național al 

Rectorilor din februarie, unde a fost atacată de majoritatea 

rectorilor care au luat cuvântul, potrivit surselor Edupedu.ro. 

Cîmpeanu este rector aflat la al doilea mandat, suspendat din 

această funcție cât a fost el însuși ministru al Educației, deci cu 

toate argumentele pentru a prelua și al treilea mandat la șefia 

Universității de Agronomie din București, așa cum își dorește, 

potrivit surselor Edupedu.ro. 

Al treilea eliminat din poziția de rector pentru al treilea mandat 

la care aspiră este Leonard Azamfirei, potrivit surselor noastre. 

Rector de două mandate al Universității de Medicină și Farmacie 

din Târgu-Mureș, Azamfirei este proaspătul destinatar al unui 
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amendament depus și susținut de PSD-UDMR la proiectul USR, 

care spune că nu poți fi rector pentru al treilea mandat nici al 

universității proaspăt-înființate prin fuziunea a două instituții de 

învățământ superior, deși juridic este vorba despre o altă 

universitate. 

Amintim că Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-

Mureș a fuzionat în 2018 cu Universitatea Petru Maior din Târgu 

Mureș, prin contopirea acesteia din urmă sub umbrela 

Universității de Medicină. 

Ce spune amendamentul depus la proiectul de lege USR și votat 

în unanimitate de UDMR: „Durata mandatului de rector este de 4 

ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, în urma unui nou 

proces de desemnare conform art. 209 alin. (1) lit. a) și b) și 

prevederilor Cartei universitare. O persoană nu poate fi rector al 

aceleiași instituții de învățământ superior sau al instituției 

succesoare în drepturi ale acesteia pentru mai mult de 8 ani, 

indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele și de 

întreruperile acestora.” 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din 

Târgu Mureș (UMFST) condusă de Leonard Azamfirei este 

succesoarea în drepturi a fostei UMF, care a absorbit-o între timp 

pe Petru Maior. 

De ce nu îl susține UDMR pe Azamfirei? Linia maghiară de la 

Universitate cere constant înființarea unei facultăți în limba 

maghiară; răspunsul rectorului a fost permanent negativ, iar la 

începutul anului Azamfirei a anunțat că înființează facultate în 

limba engleză, gest considerat sfidător de linia maghiară. 

Potrivit surselor Edupedu.ro, alți rectori cărora limitarea 

mandatelor le-ar opri ambițiile de obținere a încă cel puțin 4 ani 

în fruntea universității pe care o conduc deja sunt Marilen Pirtea 

– rectorul Universității de Vest din Timișoara, Ioan Abrudan – 

rectorul Universității Transilvania din Brașov și chiar Valentin 
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Popa – rectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. 

 

De ce s-au răzgândit la vot ieri, în plen, social-democrații? Surse 

politice au declarat pentru Edupedu.ro că votul dat pe 4 iunie de 

social-democrați alături de USR-iști în favoarea limitării 

mandatelor, în comisia de învățământ, a condus la dezbateri 

extrem de tensionate între rectori și ministrul Educației. Rectorii 

au acuzat-o pe Andronescu că le-a dat social-democraților 

mandat să le limiteze mandatele, iar Mihnea Costoiu ar fi 

amenințat că își dă demisia din PSD, dacă acest proiect trece la 

vot, potrivit surselor Edupedu.ro. 

Cu influență în deciziile politice de numire a miniștrilor 

educației, Consiliul Rectorilor este acum o amenințare pentru 

fotoliul de ministru și așa șubred pe care îl Ecaterina Andronescu 

îl ocupă. 

Surse politice și surse din cadrul Ministerului Educației au 

declarat pentru Edupedu.ro că relațiile dintre Ecaterina 

Andronescu și Viorica Dăncilă s-au tensionat după ce 

Andronescu a declarat pentru Edupedu.ro că nu exclude o 

candidatură la șefia PSD. Ambițiile amândurora sunt să 

candideze la prezidențiale, așa că intenția oficializată a 

Ecaterinei Andronescu de a intra în joc tocmai a făcut-o să intre 

pe lista miniștrilor pe care Dăncilă are în vedere să îi schimbe, 

dacă moțiunea de cenzură împotriva executivului pică. 

Potrivit surselor Edupedu.ro, printre cei susținuți de partid să 

preia fotoliul lui Andronescu se numără Lavinia Craioveanu, 

senator de Dolj, care vine pe filiera Olguța Vasilescu. 

Paradoxal, PSD-ul adoptă pe educație exact aceeași atitudine pe 

care Ecaterina Andronescu o are față de fiecare inițiativă 

controversată: se întoarce la 180 de grade de pe o săptămână pe 

alta, în funcție de interesele care primează în ziua votului și de 

perspectiva banilor și a funcțiilor. 
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- Suceava: Școală 

de vară pentru 

liceeni din familii 

defavorizate sau 

cu nevoi speciale 

24-ore.ro 

12.06.19 

- IDEM 

- Școală de vară 

francofonă, pentru 

elevi cu vârste 

cuprinse între 7 și 

13 ani 

stirisuceava.net 

12.06.19 

- IDEM 

- newsme.ro 

12.06.19 

- IDEM 

- amosnews.ro 

12.06.19 

 IDEM 

- Zilele Eminescu, 

la Ipotești și Iași 

ziare.com 

12.06.19 

- Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai 

Eminescu" organizează, în perioada 13-15 iunie, o serie de 

evenimente reunite pe agenda dedicata Zilelor Eminescu 

Manifestările debutează mâine cu lucrările „Colocviului de 

exegeză literară In honorem. Insurgența lui Ion Negoitescu", 

organizat în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară  

„Mihai Eminescu" din Iași. Lucrările colocviului se vor 

desfășura pe durata a două zile si vor fi organizate în două 

secțiuni de comunicări științifice (pe 13 iunie, in Amfiteatrul  

„Laurentiu Ulici" al Bibliotecii Naționale de Poezie Mihai 

Eminescu din Ipotești) și o masă rotundă (pe 14 iunie, la 

Biblioteca Centrală Universitară  „Mihai Eminescu"). 

- Conferință pe 

tema relațiilor 

dintre România, 

Grecia și Turcia, 

la Salonic 

icr.ro 

12.06.19 

- Institutul Cultural Român, prin Compartimentul Comunități 

Istorice, organizează miercuri,  12 iunie 2019, ora 17.00, la 

Institutul de Studii Balcanice din Salonic conferința cu tema 

„Relațiile România – Grecia – Turcia la 100 de ani de la războiul 

greco-turc (1919-1922)”. 

Participă: Apostolos Patelakis, profesor la Institutul de Studii 

Balcanice din Salonic – „100 de ani de la izbucnirea războiului 

greco-turc (1919-2019)”, Dimitris Stamatopoulos, profesor 
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specializat în istoria Balcanilor și a Imperiului Otoman la 

Departamentul de Studii balcanice, slavice și orientale din cadrul 

Universității Macedonia (Salonic, Grecia) – „Studii 

hermeneutice asupra catastrofei din Asia Mică”, Efstratios 

Dordanas, profesor de istorie la Departamentul de Studii 

balcanice, slavice și orientale din cadrul Universității Macedonia 

(Salonic, Grecia) – „Politica germană privind creștinii din Asia 

Mică în timpul primului război mondial”, Ionuț Cojocaru, 

profesor specializat în studii de turcologie – „Războiul greco-

turc și implicațiile regionale”, Gheorghe Onișoru, profesor de 

istorie la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și 

Universitatea Spiru Haret din București și cercetător la Institutul 

Național pentru Studierea Totalitarismului din București – 

„Butoiul cu pulbere al Europei: de la războaiele balcanice la cel 

greco-turc” și Lucian Dindirică, profesor în Științe sociale la 

Universitatea din Craiova – „Povestea unui eșec: tratatul de la 

Sevres”. 

ADELINA 

CRISTINA 

CIOBANU 

USV anunță 

lansarea 

proiectului cu 

finanțare 

europeană 

„Împreună 

universități și 

angajatori” 

crainou.ro 

12.06.19 

 Proiectul vizează creșterea eficienței învățământului universitar 

terțiar în concordanță cu cererea pieței muncii. Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de partener, alături de 

Universitatea de Vest din Timișoara, lider de proiect, 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și 

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, anunță lansarea 

proiectului „Împreună universități și angajatori”, un sistem 

integrat de programe educaționale inovative, cofinanțat din 

Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul 

Uman 2014-2020. 

 „Provocările contemporane ale societății cunoașterii impun 

transformări majore, care trebuie să înceapă cu școala și să se 

focalizeze pe tânăra generație universitară, ce reprezintă 

germenele structurilor intelectuale din viitori ani” arată USV. 
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Sursa citată precizează că obiectivul general al proiectului îl 

reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului 

universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele 

mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem 

integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri 

și instrumente de asigurare a calității dezvoltat prin colaborare 

între universități și angajatori, și dedicat formării pedagogice a 

cadrelor didactice, dezvoltării competențelor profesionale și 

socio-emoționale ale studenților și cursanților. 

Grupul-țintă al proiectului include trei categorii de persoane, 

conform cu trei indicatori de realizare vizați de competiția de 

proiecte: personal didactic, studenți din învățământul terțiar 

universitar și cursanți din învățământul terțiar non-universitar. 

Primele două categorii sunt regăsibile la nivelul tuturor celor 

patru parteneri instituționali ai proiectului, fiind acoperite trei 

regiuni (Nord-Est, Vest și Sud-Vest Oltenia) mai puțin 

dezvoltate ale României. 

De-a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului, vor fi 

elaborare și ofertate, într-un parteneriat transnațional, peste 20 de 

programe și activități de formare, dedicate atât cadrelor 

didactice, cât și studenților. Dezvoltarea acestor activități de 

formare vor aduce împreună experți din mediul universitar 

(național și internațional), precum și persoane resursă din cadrul 

angajatorilor.  

 

 


