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La finele săptămânii trecute, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV) a primit vizita unei delegații oficiale a 

Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” din Chișinău, Republica 

Moldova, din care au făcut parte dr. hab. Aurelia Hanganu, 

rectorul instituției, alături de Sorin Șclearuc, specialist principal 

în cadrul Secției studiu și managementul calității, și Veaceslav 

Șuiu, specialist superior în cadrul Serviciului relații 

internaționale. 

Cu această ocazie, conducerile celor două universități au semnat 

un acord bilateral, având drept scop dezvoltarea cooperării 

academice între părți, în domeniile de interes comun. 

Potrivit USV, „principalele direcții de cooperare prevăzute în 

acord includ, printre altele, publicarea în comun a rezultatelor 

cercetărilor științifice și schimbul de publicații,realizarea 

mobilităților studenților și recunoașterea rezultatelor academice 

obținute în cadrul acestor mobilități, promovarea programelor de 

formare oferite de partener și diseminarea acestor informații în 

rândul propriei comunități academice, derularea unor programe 

de studiu comune în format diplomă dublă sau/ și diplomă 

comună și dezvoltarea relațiilor de colaborare între școlile 

doctorale din cadrul celor două instituții de învățământ și 

susținerea efectuării unor stagii de documentare pentru doctoranzi 



și tineri cercetători”. 

 Un alt punct important prevăzut în acord îl reprezintă cooperarea 

în cadrul programelor de cercetare. În acest sens, este prevăzută 

atragerea de finanțări externe (europene sau de altă natură), care 

vor permite dezvoltarea și implementarea unor proiecte comune 

de cercetare, cu sau fără participarea altor parteneri, și facilitarea 

accesului la propriile laboratoare sau centre de cercetare pentru 

reprezentanții partenerului. 

  

„De asemenea, cele două universități și-au asumat identificarea 

de oportunități pentru autori și încurajarea publicării de articole în 

periodicele științifice ale celeilalte părți și în volumele colective 

editate sub egida acestora. Publicațiile comune ale autorilor se 

vor edita în baza unor contracte care vor reglementa detaliile 

privind stabilirea editorului/ editorilor, implicațiile financiare și 

distribuția”, a mai transmis USV prin intermediul unui 

comuinicat de presă. 

În ceea ce privește mobilitățile studențești, este prevăzută 

încheierea unor acorduri specifice care să permită, anual, unui 

număr de 2-5 studenți să urmeze cursuri în cadrul universității 

partenere, studenții aflați în mobilitate fiind scutiți de taxe de 

școlarizare în cadrul universității gazdă. 

Referitor la mobilitățile cadrelor didactice, acestea vor fi de 

predare sau de formare. 
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ELSA Suceava (Asociația Europeană a Studenților în Drept), prin 

intermediul departamentului Activități Academice, a organizat 

miercuri, 4 decembrie, în sala de Clinică Juridică, evenimentul 

„Legal Debate”. 

Temele de dezbatere au avut în vedere câteva problematici 

privind Dreptul Mediului. 

Juriul a fost constituit de Maria Mădălina Nistor - director 



 Executiv al Agenţiei de Protecţie a Mediului Suceava, lector univ. 

dr. Florea Nicoleta Dumitrița, lector univ. dr. Ciprian Gabriel 

Ungurean și conf. univ. dr. Gabriela Nemțoi, care au monitorizat 

în permanență rundele de dezbateri și au asigurat buna 

desfășurare a acestora. 

De asemenea, organizatorii au avut parte și de data aceasta de 

susținerea conducerii Facultății de Drept și Științe 

Administrative, prin persoana decanului Camelia Ignătescu. 

În organizarea acestui eveniment a fost implicată aria de activitate 

Activități Academice, având parte de susținerea Biroului Local 

ELSA Suceava. 

Evenimentul a fost organizat pe plan național, astfel că alături de 

studenții de la Faculatea de Drept și Științe Administrative din 

Suceava, membri ai ELSA Suceava, au participat și studenții din 

următoarele Grupuri Locale: ELSA Constanța, ELSA Iași și 

ELSA Cluj-Napoca. 

„Astfel de evenimente au scopul de a contribui la dezvoltarea 

abilităților oratorice și aprofundarea cunoștințelor din domeniu al 

tinerilor juriști, scop pe care ELSA Suceava l-a atins cu succes. 

Sunt extrem de fericită să văd modul în care aceștia își susțin 

necondiționat convingerile și, de asemenea, să aflu argumentele 

care îi determină să susțină o anumită cauză. Din punctul meu de 

vedere evenimentul a reprezentat un real succes, participând un 

public de circa 50 de persoane”, a afirmat vicepreședinta 

departamentului Activități Academice, Georgiana Știrbu. 
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În ultimul meci oficial din cadrul seriei A a Diviziei A de handbal 

masculin, CSU Suceava va evolua sâmbătă, 7 decembrie, pe 

terenul celor de la CSU Galaţi. Deşi sunt favoriţi, sucevenii sunt 

circumspecţi înainte de acest joc şi vor să nu lase „garda” jos 

decât după duelul cu cei de pe Dunăre. 

„Pentru noi este un meci important şi trebuie să-l câştigăm. Ne-

am pregătit bine şi vrem să avem parte de sărbători liniştite. Am 

fost primit foarte bine aici, la Suceava, de colegi şi antrenori, şi 

mă voi strădui să fiu la înălţime. 

Mă bucură convocarea la lotul naţional şi acolo, la fel ca şi aici, 

vreau să dau tot ce e mai bun”, a declarat tânărul portar nemţean 

de la CSU Suceava, Radu Turturică. 

Antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruţ, vrea ca toţi elevii săi să 

fie în „fuleu” şi la meciul de la Galaţi. 

„Este foarte important să terminăm acest an cu o victorie. 

Succesul din duelul cu Magnum Botoşani a fost unul important şi 

avem elan pentru jocul de la Galaţi. Au fost tensiuni greu de 

imaginat înainte şi după partida cu vecinii noştri şi chiar cu foştii 

noştri echipieri. 

Trecem peste aceste momente şi ne orientăm pentru realizarea 

obiectivului propus, promovarea în Liga Naţională”, a fost de 

părere şi antrenorul formaţiei CSU Suceava, Adrian Chiruţ. 

 

 Etapa a X-a programează meciurile: 



CSU Galaţi – CSU Suceava 

Magnum Botoşani – CSU Târgovişte 

Poli Iaşi stă în această rundă. 
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Ultima etapă din acest an din cadrul seriei A a Diviziei A de 

handbal masculin pentru CSU Suceava va avea loc sâmbătă, la 

Galaţi, de la ora 12.00. Partida contează pentru etapa a X-a şi 

elevii antrenorului Adrian Chiruţ nici nu concep să nu o câştige. 

În pofida faptului că, prin prisma clasamentului, au prima şansă, 

sucevenii vor trate partida cu toată seriozitatea. 

„Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci şi vrem să câştigăm 

pentru a avea sărbători calme de iarnă. Obiectivul nostru este 

promovarea şi ne vom urmări acest scop. Mă simt bine alături de 

noii mei colegi de echipă şi sper să facem doar lucruri bune. 

Convocarea la lotul naţional este un bonus şi mă voi strădui să fac 

lucrurile cât mai bine” a declarat unul dintre noii veniţi în lotul 

formaţiei CSU Suceava, portarul radu Turturică de doar 19 ani. 

„Trebuie să fim atenţi şi să păstrăm acelaşi spirit ca în partida cu 

Magnum Botoşani. A fost o victorie mare şi trebuie să o parafăm 

cu încă una la Galaţi” a opinat antrenorul echipei CSU Suceava, 

Adrian Chiruţ. 
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În ultimul meci oficial din cadrul seriei A a Diviziei A de handbal 

masculin, CSU Suceava va evolua sâmbătă, 7 decembrie, pe 

terenul celor de la CSU Galaţi. Deşi sunt favoriţi, sucevenii sunt 

circumspecţi înainte de acest joc şi vor să nu lase „garda” jos 

decât după duelul cu cei de pe Dunăre. 

 

 


