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Cadre didactice titulare, cercetători 

titulari și studenți reprezentanțide la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava au votat miercuri, 5 iunie, 

modalitatea prin care va fi desemnat 

viitorul rector. 

Referendumul a stabilit că rectorul din 

mandatul 2020 - 2024 va fi ales tot 

prin vot secret de către comunitatea 

academică. 

Electorii au ales, ieri, prin vot, una 

dintre cele două opţiuni de alegere a 

rectorului – pe bază de concurs public 

sau pe bază de alegeri generale, prin 

vot, cea de-a doua variantă fiind 

câştigătoare. 

Din totalul de 390 de universitari şi 

studenţi cu drept de vot, au participat 

la referendum 215. 

 Potrivit rectorului USV, prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, 190 de electori 

s-au exprimat în favoarea alegerilor, 



iar 25 au optat pentru varianta 

concursului. 

Acesta a mai arătat că referendumul 

urmează să fie validat de Senatul USV, 

având în vedere că cel puţin jumătate 

plus unu dintre electori s-au prezentat 

la vot. 

Referendumul s-a desfăşurat în 

intervalul 8.00- 16.00. 

Ultimul referendum pe această temă a 

avut loc în primăvara lui 2015. 

Rezultatele au indicat atunci că cei mai 

mulți dintre electori au optat pentru 

alegerea rectorului prin vot secret și 

direct. Astfel, alegerea rectorului, 

pentru perioada 2016-2020, s-a 

realizat în urma desfăşurării de alegeri 

generale, acestea fiind câştigate de 

prof. univ. dr. Valentin Popa. La 

referendumul pentru alegerile pentru 

mandatul 2012 – 2016, rezultatul a fost 

același. 

  

Alegeri pentru toate structurile de 

conducere 

Referendumul din vara acestui an 

precede celelalte alegeri de la 



universitatea suceveană – alegerile 

pentru mandatele de membru în 

Consiliul facultății, în Consiliul pentru 

studii universitare de doctorat, în 

Senatul USV și pentru Rector. 

Acestea se vor desfășura la începutul 

anului viitor. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava anunță lansarea proiectului 

cu finanțare europeană „Împreună 

universități și angajatori” pentru 

creșterea eficienței învățământului 

universitar terțiar în concordanță cu 

cererea pieței muncii 
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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. 

La Suceava, lansarea proiectului va 

avea loc joi, de la ora 14:00, în 

Amfiteatrul Dimitrie Leonida, corpul 

D al Universității sucevene. 

www.banatfm.ro 

05.06.19 
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www.stirisuceava.net 
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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. 

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 asigurarea a calității 

dezvoltat prin colaborare între 

universități și angajatori, și dedicat 

formării pedagogice a cadrelor 

didactice, și dezvoltării competențelor 

profesionale și socio-emoționale ale 

studenților și cursanților.  

Grupul țintă al proiectului include trei 

categorii de persoane, conforme 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 peroane resursă din cadrul 

angajatorilor.  

 

________ 

 

 

„Împreună universități și angajatori. 

Un sistem integrat de programe 

educaționale inovative – 

POCU/320/6/21/121030”, proiect în 

care USV este partener  
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Secția de atletism a Clubului Sportiv 

Universitar Suceava a avut rezultate 



 

 

CSU Suceava l-a transferat pe 

campionul Republicii Moldova la 

aruncarea discului 

 

 

 

foarte bune în ultima perioadă, în 

special în probele de aruncări. De 

altfel, în 2016 și 2018, doi dintre 

sportivii pregătiți de Ioan Zanfirache și 

Daniela Costian la gruparea patronată 

de Universitatea „Ștefan cel Mare” au 

reușit chiar să fie aleși cei mai buni 

atleți ai anului în România, această 

performanță cu adevărat extraordinară 

fiind izbutită de Andrei Gag, 

vicecampion mondial indoor la 

aruncarea greutății, și Alin Firfirică, 

campion european de tineret și 

vicecampion mondial universitar la 

aruncarea discului. 

Întrucât cei doi și-au încheiat studiile 

la instituția de învățământ suceveană 

și au ales să se transfere la cluburi mult 

mai potente financiar din țara noastră, 

Andrei Gag, la CSM București, iar 

Alin Firifirică, la Steaua, Sorin Rață, 

directorul Clubului Sportiv 

Universitar Suceava, încearcă să 

umple golul lăsat de plecarea celor doi. 

Astfel, acesta a reușit să-l convingă să 

vină la Suceava pe Ștefan Mura, în 

vârstă de 21 de ani, nimeni altul decât 

campionul Republicii Moldova la 

aruncarea discului. Acesta a adus deja 



primul trofeu pentru CSU Suceava, 

izbutind să cucerească titlul național 

universitar. 

„Ștefan este în prezent student în anul 

doi la Universitatea „Ștefan cel Mare”, 

după ce primul an l-a efectuat la 

Universitatea din Galați. El și-a depus 

deja actele pentru dobândirea 

cetățeniei române, și sperăm ca în cel 

mai scurt timp să poată concura pentru 

țara noastră”, a declarat Sorin Rață. 

Anca 

Nechita 

Programul Zilelor Eminescu, ediția 

iunie 2019 

www.somaxtv.com 

05.06.19 

Cultură, Local Memorialul Ipotești – Centrul 

Național de Studii Mihai Eminescu 

organizează în perioada 13-15 iunie 

Zilele Eminescu. 

Manifestările debutează pe 13 iunie cu 

lucrările Colocviului de exegeză 

literară In honorem. Insurgența lui Ion 

Negoițescu, organizat în parteneriat cu 

Biblioteca Centrală Universitară 

Mihai Eminescu din Iași. 

Ediția de anul acesta a colocviului își 

propune să creioneze portretul unui 

exeget care: a impus cu fermitate 

criteriul estetic în judecata critică, într-

o epocă a compromisurilor 

intelectuale și a confuziei valorilor, 

prin articolele incluse în volumul 



Scriitori moderni, dar și prin alte 

lucrări; a radicalizat discursul 

eminescologilor de până la el, prin 

studiul Poezia lui Eminescu (acțiunea 

de valorificare a postumelor „până la 

răsturnarea raportului valoric dintre 

acestea și antume” fiind numită de 

Petru Poantă „insurgența lui I. 

Negoițescu”); a revoluționat conceptul 

de istorie literară, renunțând complet 

la biografii, la „istoria propriu-zisă, 

politică, implicând-o însă în context”, 

prin Istoria literaturii române. 

Lucrările colocviului se vor desfășura 

pe durata a două zile și vor fi 

organizate în două secțiuni de 

comunicări științifice (pe 13 iunie, în 

Amfiteatrul Laurențiu Ulici al 

Bibliotecii Naționale de Poezie Mihai 

Eminescu din Ipotești, între orele 

11.00-13.00 și 14.00-16.30) și o masă 

rotundă (pe 14 iunie, la Biblioteca 

Centrală Universitară Mihai Eminescu 

din Iași, începând cu ora 11.00). 

La colocviu și-au anunțat participarea: 

Pompiliu Crăciunescu (Universitatea 

de Vest din Timișoara), Vasile 

Spiridon (Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău), Dinu Moscal 



(Institutul de Filologie Română „A. 

Philippide”), Magda Cârneci (PEN 

România), Simona Popescu 

(Universitatea din București), Mircea 

A. Diaconu (Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava), Alexandru 

Ovidiu Vintilă (Biblioteca Bucovinei 

„I.G. Sbiera”), Livia Iacob 

(Universitatea „A.I. Cuza” din Iași), 

Doru Scărlătescu (Universitatea „A.I. 

Cuza” din Iași), Ana Bantoș 

(Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți), Alexandru Bantoș (revista 

Limba română, Chișinău), Ioan Milică 

(Biblioteca Centrală Universitară 

Mihai Eminescu din Iași). 

Pe data de 15 iunie, manifestările de 

comemorare a lui Mihai Eminescu vor 

începe la ora 10.00 cu un Te Deum 

ținut în Bisericuța familiei Eminovici. 

La ora 10.30 vor avea loc depuneri de 

flori la bustul poetului. 

De la ora 11.00, în Amfiteatrul 

Laurențiu Ulici al Bibliotecii 

Naționale de Poezie Mihai Eminescu 

din Ipotești, se va desfășura ceremonia 

de acordare a Premiului pentru 

traducerea și promovarea operei 

eminesciene unui traducător propus de 



un juriu național, din care fac parte: 

prof. Mircea A. Diaconu 

(Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava), prof. Vasile Spiridon 

(Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău), prof. Andrei Terian 

(Universitatea „Lucian Blaga” din 

Sibiu). 

Inițiat de Memorialul Ipotești în anul 

2011, premiul a fost acordat, de-a 

lungul timpului, traducătorilor: Chiril 

Covaldji (Rusia) – 2011; Geo Vasile 

(România) – 2012; Constantin Abăluţă 

(România) – 2013; Gisele Vanhese 

(Franţa) – 2014; Christian W. Schenk 

(Germania) – 2015; Adrian George 

Sahlean (SUA) – 2016; Enrique 

Nogueras Valdivieso (Spania) – 2017; 

Jean-Louis Courriol (Franța) – 2018. 

Laudatio pentru laureatul ediției 2019 

al Premiului pentru traducerea și 

promovarea operei eminesciene va fi 

rostit de prof. Vasile Spiridon 

(Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău). 

Între orele 11.50 și 12.50, în 

Amfiteatrul Laurențiu Ulici se vor 

desfășura lecturile poetice sub 



genericul Poeți în dialog, cu 

participarea poetelor Magda Cârneci și 

Simona Popescu. Discuția va fi 

moderată de Lucia Țurcanu. 

Magda Cârneci (n. 28 decembrie 

1955) este poetă, critic de artă, eseistă, 

publicistă și traducătoare. Între 2007 și 

2010 a condus Institutul Cultural 

Român din Paris. În prezent, este 

Președintele PEN România. A debutat 

editorial în 1980 cu volumul de poezie 

Hipermateria (Cartea Românească, 

București), semnat cu pseudonimul 

Magdalena Ghica. A publicat 

volumele de poezie: O tăcere 

asurzitoare (Eminescu, București, 

1985); Haosmos (Cartea Românească, 

București, 1992); Psaume (Autre 

Temps, Marseille, 1997); Poeme/ 

Poems (Paralela 45, Pitești, 1989); 

Poeme politice (Axa, Botoșani, 1989); 

Haosmos și alte poeme (antologie; 

Paralela 45, Pitești, 2000); Trois 

saisons poetique (PHI, Luxemburg, 

2008); Poeme TRANS (Tracus Arte, 

București, 2012), Viață (Paralela 45, 

Pitești, 2016) ș.a. Este autoarea 

volumului de proză FEM (Cartea 

Românească, București, 2011) și a 



eseului Arta anilor ′80. Texte despre 

postmodernism (Litera, București, 

1996). 

Simona Popescu (n. 10 martie 1965) 

este poetă, prozatoare și eseistă, 

conferențiar la Facultatea de Litere a 

Universității din București. A debutat 

editorial în 1990, cu volumul de poezie 

Xilofonul și alte poeme (Litera, 

București). În 1991, apare în volumul 

colectiv Pauză de respirație (Litera, 

București), alături de Andrei Bodiu, 

Caius Dobrescu și Marius Oprea, cei 

patru autori alcătuind Grupul de la 

Brașov. A mai publicat volumele de 

poezie: Juventus (Cartea Românească, 

București, 1994); Noapte sau zi 

(Paralela 45, Pitești, 1998); Juventus și 

alte poeme (antologie; Paralela 45, 

Pitești, 2004); Lucrări în verde sau 

Pledoaria mea pentru poezie (Cartea 

Românească, București, 2006). Este 

autoarea eseurilor: Volubilis (Paralela 

45, Pitești, 1998); Salvarea speciei. 

Despre suprarealism și Gellu Naum 

(Editura Fundației Culturale Române, 

București, 2000); Autorul, un personaj 

(Paralela 45, Pitești, 2015). A publicat 

romanul Exuvii (Nemira, București, 



1997; reeditat în mai multe rânduri la 

Editura Polirom și ajuns în prezent la 

ediția a VII-a) și volumul de 

„critificțiune” Clava. Critificțiune cu 

Gellu Naum (Paralela 45, Pitești, 

2004). 

După lecturile poetice, începând cu 

ora 13.00, participanții la 

evenimentele de la Ipotești sunt 

invitați să viziteze expozițiile din 

incinta Memorialului. 

Începând ora 17.00, în amfiteatrul 

exterior al Memorialului Ipotești va 

avea loc un concert simfonic susținut 

de Filarmonica de Stat din Botoșani. 

Tot pe data de 15 iunie, la Muzeul 

Municipal din Iași/ Galeriile 

Anticariat „Dumitru I. Grumăzescu” 

va avea loc vernisarea expoziției 

itinerante Pe urmele Poetului – Spiru 

Vergulescu, care conține grafică din 

colecția de artă a Memorialului 

Ipotești. Evenimentul va fi moderat de 

Cotinel Munteanu. 

Vă invităm să participați la 

evenimentele organizate de 



Memorialul Ipotești cu prilejul Zilelor 

Eminescu. 

________ Simpozion geografic despre 

Emmanuel de Martonne 

www.vranceamedia.ro 

05.06.19 

Eveniment, Învățământ Sâmbătă 8 iunie 2019, începând cu ora 

10, Colegiul Național „Unirea” este 

gazda simpozionului cu tema 

„Geograful francez Emmanuel de 

Martonne și România”. Alături de 

liceul gazdă, organizatori sunt 

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea 

și Societatea de Geografie – Filiala 

Vrancea. Este a patra ediție a unei 

activități care cuprinde un concurs pe 

teme geografice cu două secțiuni: 

teoretică și eseu, precum și o sesiune 

de comunicări științifice. În fiecare an, 

au fost propuse elevilor teme care să 

evidențieze contribuția unor geografi 

la dezvoltarea științei pe care o slujesc. 

Emmanuel de Martonne are meritul de 

a fi ancorat în istorie cercetările sale 

geografice, acestea nu au rămas doar 

în planul ideilor împărtășite mediului 

universitar. 

În cadrul simpozionului vor fi 

susținute următoarele comunicări: 

Prof. dr. Răzvan Săcrieru, „Vrancea în 

cercetările geomorfologice ale lui 



Emmanuel de Martonne”, Colegiul 

Național „Unirea” Focșani 

Drd. George Vasile Ursu, „Aspecte 

inedite din activitatea geografului 

francez Emmanuel de Martonne în 

România”, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava 

Dr. Romeo Valentin Muscă, 

„Considerațiuni privind harta 

etnografică a Tărilor Române în 

viziunea lui E. de Martonne”, Casa de 

Cultură „Constantin C. Giurescu” 

Odobești 

Pentru secțiunea teoretică a 

concursului „Simion Mehedinți” s-au 

înscris echipaje aparținând 

următoarelor colegii și licee din 

Focșani: Colegiul Național „Unirea”, 

Colegiul Național „Alexandru I. 

Cuza”, Colegiul Economic „Mihail 

Kogălniceanu”, Colegiul Pedagogic 

„Spiru Haret”, Liceul de Artă 

„Gheorghe Tattarescu”, Colegiul 

Tehnic „Ion Mincu”, Liceul 

Tehnologic „G.G. Longinescu” și 

Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia ”. 

Organizatorii lansează o invitație 

tuturor celor interesați de acest subiect 



și care sunt de acord cu vorbele 

marelui geograf francez Emmanuel de 

Martonne care spunea că „întregirea 

României a reprezentat o mare victorie 

a geografiei asupra istoriei nedrepte”. 

________ Conferința internațională „Gateway 

to CLIL” a Colegiului Economic 

Suceava 

www.monitorulsv.ro 

06.06.19 

Ultima ora local Colegiul Economic „Dimitrie 

Cantemir” Suceava organizează în 

data de 14 iunie 2019, între orele 9 – 

16, la sediul Camerei de Comerț și 

Industrie Suceava, conferința 

internațională de diseminare a 

rezultatelor finale obținute în cadrul 

proiectului Erasmus+ KA201 

„English for hospitality” – 

EN4HOSTS, 2017-1-RO01-KA201-

037159, conferință intitulată 

„Gateway to CLIL”. 

Conferința internațională de 

diseminare va avea ca obiective: 

valorificarea experienţelor europene 

dobândite de Colegiul Economic 

„Dimitrie Cantemir” Suceava în 

cadrul proiectului Erasmus+ KA201 

„English for hospitality”, promovarea 

învăţării integrate a conţinuturilor la 

disciplinele de specialitate din 

domeniile turism şi gastronomie şi a 

limbii engleze, diseminarea de 

informaţii referitoare la educaţia 



europeană și valorile pe care aceasta le 

promovează, evidențiate în cadrul 

parteneriatelor educaționale, 

schimburi de experienţe şi bune 

practici cu reprezentanţi ai liceelor 

tehnologice din țară și din Europa, ai 

altor instituţii educaţionale, agenți 

economici, în vederea utilizării lor în 

activităţile educative, realizarea de 

workshopuri şi dezbateri pe tematica 

CLIL – Content and Language 

Integrated Learning. 

Evenimentul reunește cadre didactice 

care predau limba engleză și discipline 

de specialitate în liceele tehnologice și 

din țară și din Europa, profesori de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, elevi, reprezentanți ai 

mediului de afaceri local, 

reprezentanți ai autorităților locale 

sucevene, specialiști în educație. 

Invitați speciali ai conferinței sunt: 

conferențiar univ. dr. Angela Albu, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, conferențiar univ. dr. 

Mariana Lupan, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava, associate 

professor and holder of the Jean 

Monnet Chair in European Political 



Economy la Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” Iași Diego Varela 

Pedreira, Universitatea Corunia, 

Spania, prof. Alina Crețu, Colegiul 

Național „Ștefan cel Mare” Suceava, 

prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” 

Fălticeni, prof. Daniela Rotaru, 

Colegiul Național de Informatică 

„Spiru Haret” Suceava. 

 

________ FLSC din cadrul USV, o facultate 

care nu ştie, dar le potriveşte 

www.radiotop.ro Tableta zilei Mă uitam pe site-ul colegilor Tiberiu 

Bujdei şi Mihai Chira, 

newsbucovina.ro, şi am văzut 

următorul titlu: „Un nou eveniment la 

USV: Fostul prefect Florin Sinescu a 

vorbit despre rolul mass-media în 

modernizarea administrației publice”. 

Şi-acum capul de ştire: „Fostul prefect 

de Suceava, Florin Sinescu, în prezent 

șef serviciu în cadrul Instituției 

Prefectului Suceava, a continuat, luni 

după amiază, seria dezbaterilor 

academice în domeniul comunicării și 

relațiilor publice din sistemul public 

administrativ, sectorul antreprenorial 

și mass-media. Pînă în prezent, la 

Universitatea « Ștefan cel Mare » din 

Suceava, Facultatea de Litere şi Ştiinţe 



ale Comunicării (FLSC) în colaborare 

cu Centrul de Reușită Universitară au 

organizat dezbateri la care au fost 

invitați Mirela-Elena Adomnicăi, 

prefectul județului Suceava, comisar 

șef de poliție Ionuț Epureanu, 

purtătorul de cuvânt al Inspectoratului 

de Poliție Județean Suceava, și dr. ing. 

Cezar Grozavu, directorul Biroului 

Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Suceava”. În ştire se 

arată că domnul Sinescu le-a spus 

studenților că înainte de 1989 exista o 

singură televiziune în România care 

transmitea numai două ore de 

propagandă comunistă şi că în județul 

Suceava presa locală însemna doar 

ziarul „Zori Noi”, care după Revoluţie 

și-a schimbat numele în „Crai Nou”. 

Apoi, Florin Sinescu le-a povestit 

studenţilor că după decembrie 1989 „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”. La vîrsta pe 

care o are, în jur de 50 de ani, domnul 

Sinescu cunoaşte perioada despre care 



a vorbit, dar la vremea respectivă 

acesta nu era nici prefect şi nici nu 

lucra în presă. Deci, nu Florin Sinescu 

este cel mai potrivit să abordeze o 

astfel de temă. Despre acest lucru ar 

putea să vorbească, oricînd, jurnalistul 

Tiberiu Bujdei, astăzi la 

newsbucovina, directorul „Crai Nou”, 

Dumitru Teodorescu, fost şi la „Zori 

Noi”, dar şi Mihai Pînzaru-PIM, care a 

condus „Tinerii Revoluţiei”, ziar care 

a apărut la Suceava imediat după 

decembrie 1989. Dar de unde să ştie 

asta Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării din cadrul USV? O 

facultate care nu ştie, dar le potriveşte. 

 


