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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în 

parteneriat cu SIVECO Romania S.A. 

București, Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, Universitatea 

din Craiova, Universitatea „Danubius” din 

Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, a început derularea unui nou proiect 

cofinanţat de Fondul Social European, în 

vederea creșterii calității programelor de studii 

universitare prin formarea resursei umane și 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

studenților. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

combaterea abandonului universitar și 

creșterea atractivității învățământului terțiar în 

cadrul a cinci universități partenere din 

regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și 

Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet 

complex de acțiuni unitare și corelate care 

vizează perfecționarea profesională a 

personalului didactic în scopul furnizării 

programelor de studii prin metode moderne de 

predare-învățare dar și în scopul participării la 

dezvoltarea unor oferte educaționale cu grad 
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ridicat de inovare și cu o importantă 

componentă aplicativă, urmată de elaborarea a 

5 cursuri complementare programelor de 

licența axate pe formarea de competențe 

antreprenoriale cu ajutorul unor experiențe de 

învățare de calitate dezvoltate în parteneriat cu 

mediul privat și finalizată cu furnizarea noii 

oferte educaționale împreună cu măsuri de 

atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în 

programele de studii terțiare universitare. 

Fiecare universitate parteneră va elabora un 

curs antreprenorial cu componentă aplicativă 

și îl va pilota cu studenții din anii terminali ai 

studiilor de licență sub forma unei discipline 

complementare programelor de studii de 

licență. O contribuție majoră o va avea și 

partenerul social, SIVECO Romania SA 

București, care se va implica atât cu „know-

how” pentru elaborarea conținutului științific, 

cât și în proiectarea și dezvoltarea 

componentei aplicative a fiecărui curs, 

inclusiv digitalizarea acesteia. Digitalizarea 

parțială a cursului antreprenorial va permite 

profesorilor utilizarea metodelor moderne și 

flexibile de predare, de tip e-learning, 

conducând astfel la creșterea atractivității și a 

dimensiunii practice a ofertelor educaționale. 

Disciplina va fi pilotată cu studenții din anii 

terminali ai studiilor de licență de la fiecare 

partener universitar. 

 



Grupul țintă este constituit din personal 

didactic angajat al celor 5 universități 

partenere și din studenți din anii terminali ai 

studiilor de licență derulate de cele 5 

universități partenere aflate în cele 3 regiuni de 

dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest 

Oltenia. Grupul țintă al proiectului este format 

din 83 de profesori care vor dobândi 

competențe profesionale adaptate sistemelor 

moderne de educație și vor fi mai pregătiți să-

și îndeplinească rolul social, 441 de studenți 

care vor absolvi învățământul terțiar 

universitar cu un bagaj de cunoștințe, 

aptitudini și competențe care să le permită 

angajarea într-o activitate economică 

antreprenorială. 

 

Un număr de 200 de studenți din grupurile 

vulnerabile (netradiționali/din mediul rural/de 

etnie romă/CES) vor fi sprijiniți sub forma 

unor burse să finalizeze programul de studii la 

care au fost înscriși și vor primi astfel o șansă 

în plus la o viață activă de succes. Acești 

studenți din categoriile defavorizate care fac 

parte din grupul țintă al proiectului vor 

beneficia de măsuri suplimentare de sprijin 

constând în sesiuni de consiliere profesională 

personalizată. 

 

După încheierea procesului de pilotare și a 

celui de evaluare a eficacității intervenției, 

cele 5 oferte educaționale, în forma lor 



îmbunătățită, vor primi statut de discipline 

opționale / facultative ale programelor de 

studii de licență și vor fi incluse în oferta 

curentă a fiecărui partener universitar. Astfel, 

5 instituții de învățământ superior, din regiuni 

mai slab dezvoltate ale României, își vor 

îmbunătăți portofoliul de oferte educaționale 

cu un curs modern, atractiv, care oferă 

studenților posibilitatea de a dobândi un set de 

competențe utile pentru viața profesională. 

 

Conferința de lansare a proiectului va avea loc 

în data de 19 iulie 2019, ora 13, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

cu sediul în Strada Universității, nr. 13, județul 

Suceava, în Amfiteatrul Dimitrie Leonida, 

Clădirea D, etajul 2. 

 

Perioada de implementare este de 24 luni, 

începând cu data de 28 mai 2019. 

 

_ USV, în parteneriat cu alte 

universități din țară, va derula 

un proiect pentru creșterea 

calității programelor de studii, 

formarea resursei umane și 

promovarea culturii 

antreprenoriale 
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creșterea atractivității 

învățământului terțiar 

_ Peste 60 de participanti din 

centrele universitare din tara si 

din strainatate 
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Actualitate La Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a avut loc, în perioada 11-12 iulie, 

ediţia a IX-a a conferinţei „Discurs critic şi 

variaţie lingvistică”, în baza acordului 

instituţional cu Universitatea din Pisa şi în 

colaborare cu Asociaţia pentru studii 

filologice Akademos, anunţă printr-un 

comunicat de presă universitatea suceveană. 

 

Intitulată „Restituiri. Analiza şi interpretarea 

textelor «uitate»“, conferinţa a atras, prin cele 

cinci axe tematice propuse („Texte literare 

inedite, Studii şi articole «obliterate»: opinii 

nevalorificate”, „Limba documentelor din 

arhive: tipuri de texte arhivistice”, „Proiecte 

de antologii” şi „Varia”), 60 de participanţi din 

mai multe centre universitare, din ţară şi din 

străinătate (Iaşi, Galaţi, Bucureşti, Craiova, 

Chişinău, Cluj-Napoca, Bălţi, Zürich, 

Zaragoza). 

 

Comunicările magistrale în plen, de înalt nivel 

academic, au fost susţinute de prof. dr. Elena-

Brânduşa Steiciuc (USV) – „L’auteur 

francophone Amin Maalouf et la restitution 

transculturelle/ transtextuelle des écrits 

anciens”, prof. dr. Luminita Hoarţă Cărăuşu 

(UAIC, Iaşi) – „Arsenie Boca. Cărarea 

împărăţiei şi Cuvinte vii. Structuri analitice la 

nivel de flexiune şi la nivel sintactic”, prof. dr. 
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Ştefan Oltean (UBB, Cluj-Napoca) – 

„Multiple facets of proper names. A syntactic 

and semantic view” şi de dr. Emilia David de 

la Universitatea din Pisa, Italia, „The 

Romanian Avantgarde: Its Belated and Flawed 

Reception”. La această ediţie a revenit şi conf. 

dr. Daiana Cuibus, director general al 

Institutului Limbii Române, instituţie cu care 

universitatea noastră derulează mai multe 

proiecte comune. 

 

În prima zi a conferinţei, un moment important 

l-a constituit lansarea volumului „Studii 

lingvistice aplicate de pragmatică, retorică şi 

sintaxă a limbii române vorbite actuale”, 

coordonat de Luminiţa Hoarţă Cărăuşu şi 

apărut recent la Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Lucrarea a 

fost prezentată de prof. dr. Rodica Nagy 

(FLSC, USV) şi de lector dr. Alice Roşu, de la 

Facultatea de Inginerie Alimentară din USV. 

 

„Prin audierea comunicărilor în plen şi prin 

participarea la prezentările din secţiunile 

conferinţei, doctoranzii au avut şansa de a 

recepta noi sugestii de conceptualizare ori de 

aplicare a direcţiilor teoretice la propriile 

investigaţii. În egală măsură, conferinţa a 

permis dezbaterea şi confruntarea de idei într-

un cadru academic deschis spre recunoaşterea 

efortului depus de tinerii cercetători. Suntem 

onoraţi că, de la o ediţie la alta, conferinţa 



DCVL atrage un număr tot mai mare de 

participanţi din ţară şi din străinătate, ceea ce 

probează creşterea prestigiului acestui 

eveniment de la universitatea suceveană” au 

transmis organizatorii. 

 

Oana 

Șlemco 

„Cerşetătoarea“. Experienţele 

tinerei care a cerşit cu romii în 

Franţa ca să le studieze 

comportamentul: „În dragoste, 

în război şi la doctorat totul e 

posibil“ 
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Național Ca să se documenteze îndeaproape despre 

comportamentul şi stilul de viaţă al romilor din 

nordul Moldovei, Ionela Gălbău s-a 

îmbărbătat şi a plecat după ei în Franţa, la 

Rennes. Pentru a se integra în comunitate, a 

ieşit chiar şi la cerşit alături de o femeie căreia 

voia să-i câştige încrederea. 

 

Ionela Gălbău are 33 de ani şi acum lucrează 

pentru o agenţie de turism din Suceava. Cu 

câţiva ani în urmă, era profesoară în satul 

Voievodeasa din comuna Suceviţa, unde 

există o comunitate de romi. Aşa a început să 

devină curioasă cu privire la unele aspecte care 

ţin de membrii etniei. Ca să găsească 

răspunsuri la întrebări, s-a înscris la doctorat, 

în cadrul Facultăţii de Istorie-Geografie de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” şi a scris teza 

cu titlul „Particularităţile geodemografice ale 

populaţiei de etnie romă din nordul 

Moldovei”, cu referinţe la judeţele Botoşani, 

Suceava, Neamţ şi Iaşi. Munca de cercetare a 

dus-o şi în Franţa, unde Ionela a reuşit să facă 

ceea ce puţini cercetători se încumetă. S-a 

integrat într-o comunitate de romi ai cărei 

membri făceau bani şi din cerşit. „Am fost 

www.click.ro 

17.07.19 



într-un stagiu de pregătire de patru luni la 

Rennes, la Institutul de Cercetare de acolo”, 

ne-a spus tânăra. 

 

A ajuns să cerşească pe treptele unei catedrale 

Pe parcursul perioadei de cercetare, Ionela 

Gălbău a întâlnit o femeie de etnie romă care 

cerşea în faţa unei catedrale. Nu a reuşit să-i 

câştige încrederea imediat. Voia să ştie câte 

persoane din familia acesteia au venit din 

România în Franţa, câţi copii se numără printre 

ele, dacă a avut conflicte cu comunitatea 

franceză şi dacă a fost ajutată de statul francez 

şi statul român. Ca să obţină răspunsuri la 

întrebări, doctoranda a cerşit alături de femeia 

romă. Nu a fost nimic forţat, ci a decurs 

natural. Stătea lângă cerşetoare pe treptele 

catedralei, când o franţuzoaică i-a pus în palmă 

50 de eurocenţi. A doua zi, Ionela şi-a adus la 

„muncă” un păhărel din carton ca să adune 

bani. „Încet - încet a început să vorbească cu 

mine. Eu strângeam bani lângă ea. A văzut că 

afacerea merge destul de bine. M-a chemat la 

masă. Singurele cuvinte în limba română pe 

care mi le-a spus au fost «hai să mâncăm». Ea 

refuza să vorbească în limba română. Am fost 

la o cantină socială, unde nu a mâncat legume, 

şi-a luat numai carne. Mi-a spus că locuieşte la 

periferia oraşului, într-o rulotă. Familia ei era 

mărişoară, opt persoane. Făcea parte dintr-o 

comunitate de 40 – 45 de persoane. Nu am 

reuşit să ajung la ei, pentru că nu mi-a spus 



exact unde se află. (...) Mi-a povestit despre 

conflictele pe care le-au avut şi cu membrii 

altor comunităţi de romi din oraş. Mi-a spus că 

nu mai vor să se întoarcă în ţară”, ne-a relatat 

Ionela Gălbău. 

 

După ce au mâncat, cele două s-au întors la 

cerşit. Când a venit seara, pe treptele catedralei 

şi-a făcut aparţia soţul cerşetoarei. Cei doi 

romi au schimbat câteva cuvinte în limba 

romani, după care, fără să ofere vreo 

explicaţie, femeia a luat paharul în care se 

aflau banii adunaţi de doctorandă şi a plecat. 

Ionela spune că nu a ripostat pentru că oricum 

nu avea de gând să păstreze monedele şi 

mărturiseşte că i se făcuse puţină teamă de 

bărbatul corpolent care venise după cerşetoare. 

Povestea romilor care trăiesc într-un grajd 

dezafectat. Pe parcursul aventurii sale în 

Franţa, doctoranda de la Suceava a cerut 

ajutorul unui ONG pentru a putea pătrunde în 

sânul unor familii de romi, care locuiau într-un 

grajd dezafectat. Organizaţia umanitară le 

oferea sprijin financiar celor două familii cu 

condiţia să-şi trimită copiii la şcoală. Dar, 

chiar dacă a avut uşa fostului grajd deschisă, 

românca a reuşit cu greu să se integreze. Romii 

erau reticenţi şi, la început, nu voiau să-i 

răspundă la întrebări. 

 

„Erau 20 - 25 de persoane într-o singură casă. 

Un ONG de acolo, care se ocupă cu 



minorităţile, le-a pus la dispoziţie această 

fermă, i-a racordat la curent electric, apă, iar ei 

locuiesc acolo de aproximativ şase ani. A fost 

foarte greu să mă integrez în comunitate. 

Primele săptămâni nu au acceptat absolut 

deloc. Am încercat să nu folosesc un limbaj 

foarte academic cu ei pentru că nu era cazul şi 

atunci au început să mă accepte. A fost plăcut 

până la urmă”, a relatat Ionela. Bărbaţii celor 

două familii erau plecaţi toată ziua. Unele 

femei stăteau acasă, altele se duceau la cerşit. 

Copiii ştiau să scrie şi în limba franceză şi în 

limba română. Una dintre familii era condusă 

de o bulibaşă în vârstă de 60 de ani. „Am 

rămas într-o seară la familia respectivă. Era o 

familie curată, respectuoasă. Din familia 

respectivă doi tineri şi-au găsit servicii bune. 

Guvernul francez le-a dat o locuinţă. Ea era 

femeie de serviciu, iar el lucra în construcţii”, 

a mai spus doctoranda. 

 

Pentru că în dragoste, în război şi la doctorat 

totul e posibil”, Ionela „a inspectat” casa în 

care a petrecut noaptea. A găsit într-una dintre 

încăperi electrocasnice, de la televizoare la 

frigidere, pe care tânăra speră ca gazdele sale 

să le fi cumpărat cu bani munciţi. Doctoranda 

a tras şi unele concluzii după cele patru luni 

petrecute în Franţa: „Sunt şi romi, ca şi români 

de altfel, corecţi, curaţi, cinstiţi. Sunt şi romi 

deschişi spre a cunoaşte, spre a te primi în casa 

lor şi a te omeni. Aspectele negative pe care le 



vedem în fiecare zi în mass-media nu toate 

sunt adevărate”. Ionela ne-a mai spus că a 

adunat o sumedenie de informaţii în Franţa pe 

care le va folosi pentru a scrie mai multe 

articole ştiinţifice. 

 

Adi 

Pîrgaru 

CSU Suceava a pornit 

pregătirile pentru sezonul 

competițional 2019 - 2020 

Crai Nou 

 

Sport / pg. 8 Începând din această săptămână, lotul echipei 

de handbal a Universităţii Suceava s-a reunit 

în efectiv complet la antrenamente, după ce-au 

revenit acasă şi jucătorii ce au evoluat la 

Campionatul European Universitar din 

Polonia, acolo unde au reprezentat România şi 

Suceava şi unde au ocupat locul şapte. La 

antrenamentul desfășurat în această săptămână 

au fost prezenți 26 de jucători, o parte dintre ei 

fiind încă în probe. 

 

„Am început pregătirile cu o echipă total 

schimbată, o echipă tânără, cu o medie de 

vârstă cum nu a mai fost de mult timp la 

Suceava. Avem 26 de jucători la 

antrenamente, dar vor mai pleca dintre ei. Îmi 

doresc să păstrez un lot de maximum 20 de 

jucători, cu tot cu portari. Ne-au plecat mulţi 

jucători, dar cu siguranţă au plecat la mai bine. 

Noi am încercat să venim cu contraoferte, dar 

în limita bugetului nostru”, a explicat 

antrenorul Adrian Chiruţ. Sucevenii au în 

planul de pregătire prevăzut şi un cantonament 

la munte, iar în cazul în care nu se va 

concretiza vor face o perioadă de pregătire 
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centralizată cu două antrenamente pe zi la 

Suceava. 

 

Până acum universitarii au semnat cu mai 

mulţi dintre jucătorii veniţi la Suceava, primul 

fiind Raul Bogdan Barb (24 de ani), un inter 

stânga ce a fost transferat de la CSM 

Sighişoara. 

Un alt jucător ce a semnat cu echipa suceveană 

este Alexandru Popia, un handbalist care 

evoluează pe postul de centru şi până la 22 de 

ani a mai evoluat pentru Dunărea Călăraşi şi 

CSM Făgăraş. 

Universitarii au în lot şi un inter dreapta cu o 

statură impresionantă, Andrei Ştefan Sora (21 

de ani), jucător ce a fost format la Centru 

Naţional Olimpic Braşov, ca şi extrema stângă 

Ionuţ Răzvan Dodiţa (20 de ani). Universitatea 

se va baza în acest sezon şi pe unul dintre cei 

mai valoroşi jucători formaţi la LPS Suceava, 

Claudiu Lazurcă, handbalist ce a trecut pe la 

mai toate loturile de juniori, ce a evoluat în 

sezonul trecut la a doua echipă, dar şi în câteva 

meciuri în Liga Naţională. 

 

Antrenorul Adrian Chiruţ este optimist 

înaintea acestui sezon şi crede că echipa va 

ajunge fără probleme în fazele superioare ale 

Diviziei A. 

 

„Nu ne aşteptăm să avem probleme în serie. 

Important este să formăm o echipă, să o 



omogenizăm şi vom vedea în partea a doua a 

campionatului care sunt şansele noastre la 

promovare”, a spus Chiruţ. 

CSU Suceava a pierdut nu mai puţin de 11 

jucători, după retrogradarea echipei: Gabriel 

Burlacu, plecat la Steaua Bucureşti, Bogdan 

Baican, la Politehnica Timişoara, Adrian 

Tîrzioru, la CSM Bacău, Mihai Sandu şi 

Cătălina Costea, ambii plecaţi la Dunărea 

Călăraşi, Golubovic, Dorin Dragnea, Alin 

Petrea, Florin Ciubotariu, Bogdan Şoldănescu 

şi Cristian Adomnicăi, ultimii trei semnând cu 

o altă echipă din Divizia A, CSM Botoşani. 

_ CSU Suceava a pornit 

pregătirile pentru sezonul 

competițional 2019 - 2020 
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CJ Suceava va organiza Luna 

Diasporei în perioada 22 iulie - 

31 august 
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Local Consiliul Județean Suceava va organiza ediția 

de anul acesta a Lunii Diasporei în perioada 22 

iulie – 31 august. Președintele CJ Suceava, 

Gheorghe Flutur, a precizat că anul acesta se 

va desfășura a IV-a ediție a Lunii Diasporei, 

care este adresată atât sucevenilor care trăiesc 

în afara granițelor țării, cât și celor din 

comunitățile istorice, cu care județul Suceava 

colaborează în diverse proiecte. Gheorghe 

Flutur a precizat că în acest an evenimentele 

vor începe la Suceava, în data de 22 iulie 2019, 

la Cetatea de Scaun, cu o întâlnire la care 

participă profesori români din Diaspora, 

beneficiari ai proiectului „Diaspora – Educație 



și Formare, Ambasador de Bucovina”, inițiat 

și realizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” 

și Consiliul Județean Suceava, în calitate de 

partener. El a amintit că tot pe 22 iulie, la 

Mănăstirea Putna, de la ora 11:00 va fi 

inaugurat și drumul turistic Via Transilvanica. 

Tot în cadrul Lunii Diasporei mai sunt incluse 

și evenimentele și manifestările Târgul 

Meșterilor Populari de la Muzeul Satului din 

Suceava și Întâlniri Bucovinene de la 

Câmpulung Moldovenesc (26 – 28 iulie), 

Turneul Internațional de Fotbal pentru juniori 

sub 16 ani „Patru Regiuni pentru Europa” (4 – 

9 august), Festivalul de Artă Medievală 

„Ștefan cel Mare” de la Cetatea de Scaun (15 

– 18 august), Bucovina Rock Castle (23 – 25 

august), Programul „Ai verde în Bucovina” - 

Sărbătoarea muntelui de pe masivul Rarău (25 

august) și Tabăra de creație din județul 

Suceava pentru elevi de etnie română din 

regiunea Cernăuți, Ucraina. Tot în Luna 

Diasporei, pe 1 august, va avea loc dezbaterea 

„Fii alături de copilul tău, oriunde te vei afla!”, 

care va începe de la ora 10:00 în sala de ședințe 

a Primăriei din Gura Humorului. Dezbaterea 

va avea ca temă problematica copiilor cu 

părinți plecați la muncă în străinătate și este 

organizată cu sprijinul echipelor mobile din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 



și Protecția Copilului Suceava. O altă 

dezbatere, pe tema „Copiii românilor din 

Diaspora”, va avea loc pe 12 august, la 

Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”. De 

asemenea, pe 15 august, în cadrul proiectului 

„Pelerin în Bucovina” vor fi organizate trasee 

de pelerinaj la Putna, Cacica și Hagigadar. În 

aceeași zi vor mai avea loc „Sărbătoarea 

Diasporei” la Cacica, Festivalul Național al 

Păstrăvului de la Cicănești și Festivalul de 

folclor al minorităților „Din Obcini cântec 

răsună” - Moldovița. Pe 22 august, de la ora 

10:00, în sala „Ștefan cel Mare” a palatului 

Administrativ din Suceava va fi organizată o 

campanie de informare privind drepturile 

românilor care aleg să muncească în Uniunea 

Europeană, la care vor participa reprezentanți 

ai Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, ai instituțiilor descentralizate din 

județ și primari suceveni. 

 

Adelina 

Talpalariu 

Doi elevi ai Liceului 

„Filadelfia” vor prezenta în 

Emiratele Arabe Unite un 

proiect privind curăţarea apelor 

reziduale 
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Local Doi elevi ai Liceului Teoretic „Filadelfia” 

Suceava vor prezenta la Abu Dhabi, în 

Emiratele Arabe Unite, un proiect referitor la 

acţiunea a două plante acvatice (zambila de 

apă şi salata de Nil) asupra apelor reziduale. 

Proiectul „Doctorul Green al apelor uzate”, 

realizat de elevii Teodor Nichifor şi Albert 



Reguş, sub coordonarea prof. de chimie 

Valerica Ignătescu, va fi prezentat la MILSET 

Expo Science International, 22-28 septembrie, 

unul dintre cele mai mari evenimente adresate 

tinerilor pasionaţi de ştiinţă, tehnică, 

tehnologie, inginerie şi arte din toată lumea. 

Prof. Ignătescu a arătat că rezultatele 

experimentale obţinute au confirmat acţiunea 

de „vraci” a zambilei de apă. 

„Proiectul şi-a propus investigarea acţiunii 

zambilei de apă (Eichornia crassipes), plantă 

acvatică, asupra nutrienţilor poluatori din ape. 

S-au făcut cercetări în ceea ce priveşte 

influenţa acesteia asupra apelor reziduale de la 

ACET Suceava”, a menţionat aceasta. 

Teodor (clasa a XI-a, mate - info) şi Albert 

Reguş (clasa a X-a, mate - info) au continuat 

proiectul cu cercetări folosind şi o altă plantă, 

salata de Nil (Pistia stratiotes). 

În acest sens, a fost amenajat un laborator 

experimental în incinta şcolii, unde s-au 

„plantat” zambile de apă şi salate de Nil în ape 

care au fost tratate cu azotat de amoniu şi 

fosfat de amoniu. 

„S-au realizat seturi de determinări 

experimentale iniţiale şi periodice la 

laboratorul Universităţii din Suceava. 



Determinările au confirmat că aceste plante 

consumă substanţele toxice din apă şi că 

folosirea lor pentru purificarea biologică a 

apelor uzate ar putea fi o soluţie la scară 

industrială”, au mai arătat cei din echipaj. 

[…] 

 


