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14 cursanți - cadre didactice și studenți - ai 

Lectoratului de limbă română al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) de la 

Universitatea Națională „Yurii Fedkovych” din 

Cernăuți (UNYF) au luat parte, în perioada 27 - 30 

mai, alături de lectorul de română Gina Puică, la o 

aplicație practică în România. 

Aplicația practică „România: oameni, natură, 

istorie”, creată special pentru cursanții 

Lectoratului de limbă română de la Cernăuți în 

februarie 2016 și ajunsă la a șasea ediție, a fost 

organizată și de această dată cu sprijinul logistic 

al USV și cel financiar al Ministerului Educației. 

Participanții au avut ocazia să străbată mai multe 

regiuni românești, cu opriri la Borșa, Dej, Oradea, 

Turda, Sighișoara, Lacul Roșu și Cheile 

Bicazului. 

„Gândită pentru a le oferi celor mai activi cursanți 

cernăuțeni posibilitatea unei imersiuni lingvistice 

și culturale cât mai reușite în România, dar și 

pentru a răspunde interesului științific punctual al 

participanților (în majoritate cadre didactice de la 

UNYF) și pentru a întări solidaritatea de grup a 



cursanților, persoane cu specializări foarte 

diverse, «România: oameni, natură, istorie» este 

unul dintre cele mai importante și apreciate 

proiecte ale Lectoratului de română de la 

Cernăuți”, menționează USV. 

Reamintim că Lectoratul de română de la UNYF 

a fost creat în noiembrie 2014, în baza acordului 

de colaborare dintre universitatea suceveană și cea 

cernăuțeană. În anul universitar 2018-2019, s-a 

înregistrat cel mai mare număr de cursanți înscriși 

la cursurile Lectoratului (peste 120 de persoane). 
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_________ Comunicat de presă www.agerpres.ro 

03.06.19 

_________ Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa în 

calitate de partener 2, alături de Universitatea de 

Vest din Timişoara (beneficiar), Universitatea 

„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu (partener 1) 

şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

(partener 3) anunţă lansarea proiectului Împreună 

universităţi şi angajatori. Un sistem integrat de 

programe educaţionale inovative - 

POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanţat din 

Fondul Social European, prin Programul 



Operaţional Capitalul Uman 2014-2020. 

Conferinţa de lansare a proiectului la nivelul 

Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa va avea 

loc marţi, 04.06.2019, ora 14:00 în Sala 

Multimedia „Constantin Gruescu”, corp D, etaj I. 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului 

universitar terţiar şi non-academic tehnic, în acord 

cu cerinţele mediului socio-economic, prin 

implementarea unui sistem integrat de programe 

şi oferte educaţionale inovative, proceduri şi 

instrumente de asigurarea a calităţii, dezvoltat prin 

colaborare între universităţi şi angajatori şi 

dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice şi 

dezvoltării competenţelor profesionale şi socio-

emoţionale ale studenţilor şi cursanţilor. 

 

Grupul ţintă al proiectului include trei categorii de 

persoane, conforme cu trei indicatori de realizare 

vizaţi de competiţia de proiecte: a) personal 

didactic (4s106), b) studenţi din învăţământul 

terţiar universitar (4s100.1) şi cursanţi din 

învăţământul terţiar non-universitar (4s100.2). La 

nivelul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa 

se vor implementa activităţi care vizează toate 

cele trei categorii de grupuri ţintă. 

 

De-a lungul celor 30 de luni de implementare a 

proiectului vor fi elaborare şi ofertate, într-un 



parteneriat transnaţional, peste 20 de programe şi 

activităţi de formare, dedicate atât cadrelor 

didactice, cât şi studenţilor. Dezvoltarea şi 

implementarea acestor activităţi de formare vor 

aduce împreună experţi din mediul universitar 

(naţional şi internaţional), precum şi persoane 

resursă din cadrul angajatorilor. 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Capitalul Uman 

2014-2020. 

_________ Şi Gabi Burlacu merge 

mai departe 

www.crainou.ro 

03.06.19 

_________ Gabriel Burlacu, încă unul dintre „stâlpii” echipei 

Universitatea Suceava, va juca din toamnă la 

Steaua, sub bagheta lui Ovidiu Mihăilă, antrenor 

cu care a colaborat şi la lotul naţional. 

Este un salt mare în cariera tânărului handbalist de 

doar 25 de ani şi pe care acesta îl face după 9 ani 

de loialitate faţă de handbalul sucevean. El a 

devenit la Suceava un jucător puternic şi 

polivalent, putând evolua ca inter, pivot sau 

centru. Iar dacă va fi sănătos, vom auzi de el în 

handbalul românesc de cel mai înalt nivel. 

Gabi Burlacu a fost descoperit acum 10 ani de 

profesorul Petru Ghervan la Centrul Naţional 

Olimpic de Excelenţă de la Sighişoara. În anul 

2010, la nici 18 ani, tânărul originar din Dorohoi 

a început să joace la CSU Universitatea, iar de 

atunci nu a mai părăsit echipa, deşi avea oferte 



bănoase, nici măcar în 2015, când sucevenii au 

retrogradat, iar situaţia clubului era poate mai 

„albastră” decât acum. 

Burlacu este al treilea handbalist de la 

Universitatea Suceava care a plecat, cu acte în 

regulă, la cluburi din Liga I, alţi 5-6 jucători la 

final de contract fiind, la rândul lor, cu bagajele 

făcute. Câţiva însă nu vor să facă pasul înainte de 

a auzi propunerile de salarizare ale conducerii 

clubului, în Divizia A. 

Adelina 

Cristina 

Ciobanu 

Dezbaterile academice în 

domeniul comunicării şi 

relaţiilor publice la USV 

continuă 

www.crainou.ro 

03.06.19 

Actualitate După primele întâlniri organizate la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava de Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (FLSC) în 

colaborare cu Centrul de Reuşită Universitară, la 

care au fost invitaţi Mirela-Elena Adomnicăi, 

prefectul judeţului Suceava, comisar-şef de poliţie 

Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, şi dr. 

ing. Cezar Grozavu, directorul Biroului Regional 

de Cooperare Transfrontalieră Suceava, fostul 

prefect Florin Sinescu, şef de serviciu în cadrul 

Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava continuă 

seria dezbaterilor academice în domeniul 

comunicării şi relaţiilor publice din sistemul 

public administrativ, sectorul antreprenorial şi 

mass-media. 

Tema dezbaterii va fi „Rolul mass-media în 

modernizarea administraţiei publice”. 



Potrivit organizatorilor, prin această întâlnire, 

studenţii de la specializarea Comunicare şi relaţii 

publice vor avea posibilitatea de a corela 

cunoştinţele dobândite la orele de curs cu 

informaţii concrete ce vor viza aspecte 

comparative între administraţia publică din 

perioada regimului centralizat şi cea actuală, în 

diferitele stadii de reformă şi modernizare 

parcurse până în prezent, precum şi modul în care 

s-a construit imaginea publică a instituţiilor 

statului în cadrul unui parteneriat sustenabil cu 

mass-media. 

Evenimentul va avea loc la Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava în data de 3 iunie, ora 16, 

corpul A, etajul II, sala 206.  
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Tema dezbaterii de luni la care a participat Florin 

Sinescu a fost legată de rolul mass-media în 

modernizarea administrației publice. 

Astfel, fostul prefect Florin Sinescu, șef serviciu 

în cadrul Instituției Prefectului – județul Suceava 

a vorbit despre comunicarea din înainte de 1989 

(perioada comunismului)  și despre faptul că 

sistemul nu permitea libera exprimare deoarece 

totul era cenzurat. În zona de comunicare această 

 

www.ziare.com 

03.06.19 

 

www.monitoruldestiri.

ro 

04.06.19 



cenzură se regăsea peste tot, chiar și în muzică, 

teatru și literatură, a explicat Sinescu.   

El le-a spus studenților că structura comunicării 

din înainte de 1989 era bazată pe o singură 

televiziune care transmitea 2 ore pe zi, iar 

infomațiile erau doar cele aprobate de propaganda 

comunistă și nu cele de care oamenii aveau 

nevoie.  

Potrivit lui Florin Sinescu, referitor la presa 

locală, în județul Suceava nu exista decât un 

singur ziar „Zori Noi”, care și-a schimabt 

denumirea imediat după evenimentele din 1989 în 

„Crai Nou”.  

El le-a mai spus studenților că după anul 1989, în 

zona de comunicare lucrurile s-au diversificat 

foarte mult. 

Fostul prefect a amintit că în acea perioadă a fost 

o explozie de publicații, iar oamenii, care fuseseră 

vitregiți zeci de ani de știri despre realitatea din 

țară și străinătate , dar și de articole de opinie au 

început să se informeze mai bine și să analizeze 

ceea ce citeau în presă sau vedeau la televiziuni. 

Florin Sinescu a mai arătat că mass-media în 

domeniul administrației publice a evoluat odată cu 

administrația publică și că s-a ajuns la o 

transparență totală față de blocajul informațional 

din primii ani, cu informații transmise chiar în 



timp real, iar acum se poate vorbi despre 

consolidarea administrației publice după ce 

sistemul public a traversat perioada de 

modernizare.  

 

_________ Se fac înscrieri pentru 

prima școală francofonă 

de vară 

info-suceava.com 

03.06.19 

Actualitate, Educație Biroul Francez din Suceava, Asociația 

Profesorilor Francofoni – sucursala Suceava și 

Asociația „Curcubeul Succesului”- Suceava, în 

colaborare cu Inspectoratul Școlar Suceava, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Agenția Universitară a Francofoniei, Centrul de 

Reușită Universitară și Delegația generală 

Wallonie – Bruxelles la București deschid prima 

școală de vară francofonă pentru elevi cu vârste 

cuprinse între 7 și 13 ani. Școala de vară 

francofonă de la Suceava se va organiza în 2 serii: 

17-28 iunie 2019 și 1-12 iulie 2019, în spațiile 

Școlii Gimnaziale nr. 1, Suceava. Programul 

zilnic va fi între orele 8.30 – 14 și va cuprinde curs 

intensiv de limba franceză și activități educative 

organizate în parteneriat cu instituții culturale din 

municipiul Suceava. Cursurile de limba franceză 

vor fi susținute de profesori specialiști cu o bogată 

experiență și rezultate excepționale în activitățile 

didactice. Informații suplimentare la numerele de 

telefon 0745540087, 0740624827, 0747754267. 

Înscrierile se fac în această perioadă până pe 15 

iunie 2019. 



Informaţiile publicate pe site-ul de stiri online 

info-suceava.com pot fi preluate de alte publicaţii 

online doar în limita a 500 de caractere şi cu 

citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la 

această regulă constituie o încălcare a Legii 

8/1996 privind dreptul de autor și atrage 

consecințele prevăzute de aceasta. http://info-

suceava.com/2019/06/03/se-fac-inscrieri-pentru-

prima-scoala-francofona-de-vara/ . 

_________ Andrei Năstase, cetățean 

de onoare al Sucevei 

www.intermediatv.ro 

03.06.19 

_________ Avocatul basarabean Andrei Năstase va primi 

titlul de cetățean de onoare al municipiului 

Suceava. Anul trecut, Andrei Năstase a câștigat 

alegerile pentru funcția de primar al municipiului 

Chișinău, dar mandatul i-a fost invalidat pe motiv 

că ar fi făcut campanie electorală în ziua 

alegerilor. Absolvent la Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, Andrei Năstase este președintele 

partidului pro-european „Platforma Demnitate și 

Adevăr” din Republica Moldova. 

_________ Cât înseamnă prea mult 

alcool? Poți afla miercuri, 

gratuit, de Ziua Națională 

a Testării Consumului 

Personal de Alcool, în 

cele 12 centre locale 

amenajate în județul 

Suceava 

www.stirisuceava.net 

03.06.19 

 

 

_________ Pe 5 iunie, locuitorii județului Suceava sunt 

așteptați să afle ce înseamnă „prea mult”, la Ziua 

Națională a Testării Consumului Personal de 

Alcool 

Miercuri, 5 iunie 2019, ALIAT (Alianța pentru 

Lupta Împotriva Alcoolismului și 

Toxicomaniilor), Institutul Național de Sănătate 

Publică (INSP) și Ministerul Sănătății organizează 

împreună cu Direcția de Sănătate Publică 

www.monitorulsv.ro 

04.06.19 



Județeană Suceava Ziua Națională a Testării 

Consumului Personal de Alcool, cel mai amplu 

proiect de testare și prevenire a consumului riscant 

de alcool din țară. Locuitorii județului Suceava 

sunt așteptați în unul dintre centrele locale să se 

alăture românilor din toată țara și să își evalueze, 

în doar 5 minute, nivelul de consum de alcool, prin 

aplicarea chestionarului AUDIT, alcătuit din 10 

întrebări scurte. 

[…] 

Chestionarul AUDIT este un instrument științific 

de evaluare a consumului personal de alcool, 

dezvoltat de Organizația Mondială a Sănătății 

(OMS) și utilizat în peste 190 de țări din lume, 

fiind cel mai de încredere instrument pentru 

diagnosticarea timpurie a unui consum riscant. Cu 

ajutorul acestuia, participanții la Ziua Națională a 

Testării Consumului Personal de Alcool vor 

putea, în doar 5 minute, răspunzând la 10 întrebări 

scurte, să își evalueze consumul de alcool și să 

evite astfel problemele de sănătate viitoare, 

cauzate de un consum dăunător. Harta locațiilor 

din țară în care se află centrele de testare poate fi 

accesată pe www.ziuaaudit.ro. 

Locațiile confirmate până acum: 

    Clinica ALIAT Suceava Suceava, Suceava 



    Clinica Aliat Suceava P. L. Clung Suceava, 

Campulung Moldovenesc 

    Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava 

Suceava, Suceava 

    Parcul „Florea Vladimir” - INSP Suceava 

Suceava, Suceava 

    Serviciul de Probaţiune Suceava Suceava, 

Suceava 

    Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel 

Nou” Suceava Suceava, Suceava 

    Spitalul Municipal "Sf. Doctori Cosma şi 

Damian" Rădăuţi Suceava, Rădăuți 

    Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc 

Suceava, Câmpulung Moldovenesc 

    Spitalul Municipal Falticeni Suceava, Falticeni 

    Spitalul Municipal Vatra Dornei Suceava, 

Vatra Dornei 

    Spitalul Orășenesc Gura Humorului Suceava, 

Gura Humorului 

    Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Suceava, Suceava 

Evenimentul este derulat în cadrul campaniei 

Luna Națională a Informării despre Efectele 

Consumului de Alcool care va fi organizată de 



Ministerul Sănătății și se va desfășura pe tot 

parcursul lunii iunie, sub coordonarea locală a 

Direcției de Sănătate Publică Județene Suceava. 

 


