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Aproape 500 de oameni ai școlii - personal didactic de conducere, 

de predare și auxiliar din preuniversitar, dar și din mediul 

universitar – au participat la conferința „Evaluarea pentru 

învățare. Ce evaluăm? De ce și cum?”, organizată de Casa 

Corpului Didactic „George Tofan” Suceava. 

Evenimentul a reunit participanți din Republica Moldova și din 18 

județe ale țării, din județul Suceava înscriindu-se aproape 400 de 

persoane. 

Conferința, organizată sub forma unui workshop tematic, derulat 

pe parcursul a trei ore, a fost susținut de către Constantin Lomaca, 

profesor de chimie și biologie, cu o experiență de 20 de ani. A fost 

șeful catedrei de științe și director de curriculum în Sydney, 

Australia și directorul departamentului de Științe la „Franconian 

International School” în Erlangen, Germania. 

Este formator „Teach for Romȃnia” pentru ateliere care au ca scop 

dezvoltarea competențelor pedagogice la profesori și trainer la cel 

mai mare bootcamp  (program intensiv de formare) educațional 

din România - Academia de Leadership și Pedagogie 2019. 



Potrivit organizatorilor, de tema prezentată au fost interesați 

bibliotecari, directori de școli, educatori, învățători, inspectori 

școlari, studenți, profesori, etc. 

Evenimentul a fost găzduit de „Universitatea Ștefan cel 

Mare”  Suceava și s-a desfășurat cu sprijinul acordat de directorul 

Departamentului de Științe ale Educației, conf. univ. dr. Otilia 

Clipa, Facultatea de Științe ale Educației. 

„Lomaca este un cunoscut susținător al predării organizate a 

abilităților de gândire la copii și a evaluării obiective a acestora. 

El a absolvit un curs postuniversitar în domeniul <didactica 

științelor și pedagogie> la Universitatea Tehnologică din Sydney 

și un curs postuniversitar în Bacalaureat Internațional, la 

Universitatea Melbourne. 

Predă chimia, biologia, fizica și disciplinele <Perspective 

Globale>, <Filosofie aplicată>, <Teoria Cunoașterii> (pentru 

clasele VI-XII)”, au menționat reprezentanții Casei Corpului 

Didactic. 
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Istoria învățământului superior la Suceava, care începe odată cu 

crearea, în anul 1963, a Institutului Pedagogic de 3 ani, o 

continuare firească a eforturilor de perpetuare și de îmbogățire a 

tradițiilor culturale și de învățământ formate de-a lungul secolelor 

de școlile domnești din nordul Moldovei, de Academia de la 

Putna, Institutul Teologic și Universitatea din Cernăuți, 

marchează o etapă de importanță majoră în anul 1990, când 

Institutul de Subingineri de la Suceava se transformă  în 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). 

www.crainou.ro 
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 Această etapă, începută pe 7 martie 1990, considerată cea de-a IV-

a în parcursul instituției, a însemnat, în principal, consolidare 

academică, diversificare didactică și dezvoltare științifică, alături 

de afirmare pe plan intern și internațional, urmărind obiective 

precum: individualizarea, flexibilizarea funcțională, marketizarea 

instituțională, sporirea capacității de integrare internațională sau 

utilizarea noilor tehnologii de comunicare. 

În acest an, programul manifestărilor dedicate aniversării a 30 de 

ani de la transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, desfășurate sub genericul Zilele 

USV, cuprinde o serie de evenimente dedicate studenților, 

absolvenților, cadrelor didactice, dar și întregii comunități locale. 

Zilele USV debutează joi, 5 martie, ora 08:00, cu Expoziția de 

fotografie Itinerare geografice, organizată de Departamentul de 

Geografie al Facultății de Istorie și Geografie (responsabil: lector 

univ. dr. Dinu Iulian Oprea, parter, corp E). Începând cu ora 12:00, 

Biblioteca USV organizează o serie de manifestări sub titlul de 

Biblioteca universitară – spațiu al dialogului cultural și științific: 

Cititorii scriu și recită – invitat: Ana Maria Antonesei, masterand 

FLSC, an II; Lansare de carte – Nu știu…, autor Marian-Florin 

Morariu, student FDSA, anul I  (prezintă: Ana Maria Antonesei); 

Deschiderea Cărții de Onoare a Bibliotecii USV (Sala de lectură 

cu Publicații tehnico-economice, Corp E, etaj I). 

Vineri, 6 martie, va avea loc Ședința festivă dedicată 

evenimentului aniversar, începând cu ora 9:00, în Aula Magna din 

corpul A, urmând ca din programul zilei să facă parte și: 

Simpozionul ALMA MATER SUCEVENSIS, ediția XX, 

organizat de Departamentul de Științe Umane și Social-Politice al 



Facultății de Istorie și Geografie (ora 10:30, Sala E210/E223, corp 

E), Procesul simulat, organizat de Facultatea de Drept și Științe 

Administrative, în colaborare cu ELSA (ora 11:00, Aula Magna, 

corp A). Începând cu ora 12:00, în Sala de lectură cu Publicații 

tehnico-economice, Corp E, etaj I, Biblioteca USV organizează 

evenimentul  Omul și Cartea, avându-l drept invitat de onoare pe 

prof. univ. dr. ing. Mihai Grămăticu (USV), și invitați speciali pe 

prof. univ. dr. ing. Vasile Puiu, Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, și prof. univ. dr. Vasile Crăciun, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași. De asemenea, de la ora 14:00, în Aula 

din corpul E, Facultatea de Științe ale Educației aniversează 20 de 

ani prin intermediul evenimentului Întâlnire între generații. 

Zilele USV se încheie sâmbătă, 7 martie, cu două manifestări: 

Activitatea de formare intitulată Marketing educațional. A fi sau a 

avea, organizată de Biblioteca USV, conf. univ. dr. Alexandru 

Nedelea și asist. univ. dr. Costel-Ioan Cioban (intervalele orare 

09.00 – 11.30 și 14.00 – 17.00,  Aulă, corp E) și lansarea 

volumului „Politicile SUA, Germaniei și Rusiei în spațiul 

românesc (1990-2018)”, autor conf. univ. dr. Florin Pintescu, care 

va fi prezentat de prof. univ. dr. Ștefan Purici și lector. univ. dr. 

Marcela Șlusarciuc. Organizatorii acestui eveniment sunt 

Biblioteca USV și Facultatea de Istorie și Geografie (ora 11:30, 

Aula, corp E). 
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5 martie 2020, ora 12:00, Sala de Lectură cu Publicații Tehnico-

Economice, Corp E, Etaj I: 

 BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ – SPAȚIU AL DIALOGULUI 

CULTURAL ȘI ȘTINȚIFIC 

 Cititorii scriu și recită – invitat: Ana Maria ANTONESEI, 

masterand FLSC, an II; 

Lansare de carte – Nu știu …, autor Marian-Florin MORARIU, 

student FDSA, anul I; prezintă: Ana Maria ANTONESEI, 

masterand FLSC, an II; 

Deschiderea Cărții de Onoare a Bibliotecii USV. 

 6 martie 2020, ora 12:00, Sala de Lectură cu Publicații Tehnico-

Economice, corp E, Etaj I: 

 OMUL și CARTEA 

 Invitat de onoare: prof. univ. dr. ing. Mihai GRAMATICU, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 

Invitați speciali: prof. univ. dr. ing. Vasile PUIU, Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, și prof. univ. dr. Vasile 

CRĂCIUN, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. 

  

7 martie 2020, ora 9:00 – 11:30 și 14:00-17:00, Aula, corp E: 

 MARKETING EDUCAȚIONAL. A FI SAU A AVEA – 

activitate de formare 



 Responsabili: conf. univ. dr. Alexandru NEDELEA și asist. univ. 

dr. Costel-Ioan CIOBAN  

 7 martie 2020, ora 11:30, Aula, corp E:  

 Lansare de carte: Politicile SUA, Germaniei și Rusiei în spațiul 

românesc (1990-2018), autor prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

  

Prezintă: prof. univ. dr. Ștefan PURICI și conf. univ. dr. Marcela 

ȘLUSARCIUC 

           Întreaga comunitate suceveană este așteptată cu drag la 

manifestările Bibliotecii USV! 
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Știință Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (USV) participă la un parteneriat european 

de tip ERASMUS+ Key Actions 3, în vederea dezvoltării și 

implementării de politici educaționale care să susțină promovarea 

sănătății mintale în școală, a anunțat, joi, purtătorul de cuvânt al 

instituției academice, Codruț Șerban. 

Proiectul Promoting Mental Health at Schools (PROMEHS), 

cofinanțat de Comisia Europeană (2019-2022), este coordonat de 

o echipă de cercetători de la Universitatea Bicocca din Milano și 

este conceput pentru a dezvolta, implementa și evalua un 

curriculum de promovare a sănătății mintale pentru grădinițe, școli 

primare, gimnaziale și licee, oferind, în același timp, o instruire de 

înaltă calitate personalului didactic.  

www.monitorulsv.ro 
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Participanții la proiect sunt universități și autorități publice din 

șapte țări europene, respectiv Universitatea Milano - Bicocca 

(Italia), Ministerul Eduației, Universităților și Cercetării din Italia, 

Biroul Regional Școlar din Lombardia - Italia, Universitatea 

Malta, Universitatea Letonia, Biroul Regional Școlar din Sigulda 

- Letonia, Universitatea Rijeka - Croația, Municipalitatea Rijeka, 

Biroul Regional Școlar Primorsko-Goranska - Croația, USV, 

Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, Universitatea Patras din 

Grecia, Universitatea Lisabona - Portugalia.  

Parteneriatul se extinde și la nivel mai puțin formal, beneficiind 

de susținerea unor organizații profesionale internaționale, precum 

Rețeaua Europeană pentru Competența Socială și Emoțională 

(ENSEC), Rețeaua școlară de promovare a sănătății în regiunea 

Lombardia, Asociația Europeană de Psihologia Dezvoltării 

(EADP), Departamentul pentru politici privind familia, parenting 

și oportunități egale din Regiunea Lombardia, Asociația Italiană 

de Psihologie (AIP) - Sectorul Developmental și Educațional, 

Rețeaua europeană Alianța pentru copilărie, Laboratorul 

Universității Rutgers - Dezvoltarea Socio - Emoțională și a 

Caracterului (USA).  

Într-un comunicat remis AGERPRES, sursa citată precizează că 

problemele de sănătate mintală în rândul copiilor au crescut 

drastic în ultimele decenii, iar jumătate dintre aceste probleme 

încep înainte de vârsta de 14 ani.  

Necesitatea intervențiilor timpurii este presantă, iar contextul 

școlar este un cadru ideal pentru promovarea sănătății mintale la 

copii și adolescenți. Plecând de la contextul actual, reprezentanții 

fiecărei țări implicate în proiect participă la dezvoltarea unui 



curriculum pentru promovarea elementelor de sănătate mintală 

pentru copii și adolescenți, programul fiind implementat pentru 

câte 1.000 de copii și elevi din fiecare țară implicată.  

Programul va fi evaluat, ulterior, de o echipă de cercetători de la 

Universitatea din Malta, care va identifica impactul pe care acest 

curriculum îl are atât asupra elevilor, cât și asupra profesorilor.  

Curriculum-ul va urmări creșterea stării de bine sociale și 

emoționale a elevilor, optimizarea atitudinilor față de sine, de alții 

și învățare, precum și reducerea problemelor de conduită, 

agresivitate, stres emoțional și anxietate.  

PROMEHS va oferi training de înaltă calitate pentru școli și 

personalul școlar, iar rezultatele vor servi drept fundamentare 

pentru politicile naționale educaționale ale statelor membre în 

ceea ce privește promovarea sănătății mintale în școală. 

AGERPRES/(AS - autor: Silvia Marcu, editor: Oana Popescu, 

editor online: Simona Aruștei) 
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La sala Auditorium „Joseph Schmidt” va avea loc sâmbătă, 7 

martie 2020, de la ora 15:00, spectacolul muzical-coregrafic „Azi 

cânt pentru tine, mamă!”, susținut de elevi ai Școlii de Arte „Ion 

Irimescu” Suceava, alături de alți invitați. 

Vor participa grupuri vocale, grupuri instrumentale, soliști vocali, 

soliști instrumentiști, ansambluri de dansuri, muzică ușoară - 

Formația „Akademic”. Prezintă: Alexandra Dumbravă și Cristian 

Munteanu. Dirijor: prof. Petru Oloieru. Coregrafi: Alina Leonte, 



 Ioan Ilie Nemțoi. Coordonatori: Sorin Pohoață (directorul 

Ansamblului Arcanul USV), Valentin Ianoș (directorul Casei de 

Cultură a Studenților Suceava), Vasile Sorin Filip (managerul 

Centrului Cultural „Bucovina”), Ion Băițan (directorul Școlii de 

Arte „Ion Irimescu” Suceava). Evenimentul este organizat de 

Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina - Școala 

de Arte „Ion Irimescu” Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, Casa de Cultură a Studenților Suceava și Ansamblul 

studențesc „Arcanul”. Intrarea este liberă. 
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Cristian Tabără 
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de studenții 
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________ Cristian Tabără trebuia să susțină o conferință despre propaganda 

mediatică rusă, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

dar evenimentul a fost boicotat de studenții basarabeni, pe motiv 

că jurnalistul a fost una „din piesele importante ale regimului 

Plahotniuc”, în perioada în care a activat în Republica Moldova, 

potrivit Adevărul. 

Înainte de conferință, 250 de studenți originari din Republica 

Moldova au semnat o petiție, prin care au cerut reprezentanților 

universității să anuleze evenimentul.  

„În perioada în care a activat ca jurnalist în Republica Moldova, 

Cristian Tabără a fost una din piesele importante ale regimului 

«Plahotniuc». Prin informații false, elogiu la adresa regimului, 

acesta a încercat să creeze o imagine bună unui regim politic 

corupt si oligarhic.  Mai mult de atât, în postura de prezentator TV 

la un important post de televiziune, a planificat și coordonat un 

www.adevarul.ro 
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amplu proces de dezinformare. Consider că prezența lui Cristian 

Tabără la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este un act 

nesăbuit, datorită faptului că acesta a încălcat toate normele 

morale și profesionale, iar prin influența pe care a avut-o prin 

intermediul mass-mediei, a scindat si mai mult societatea civilă 

din Republica Moldova, și așa divizată”, se arată în petiția 

studenților. 

Conferința nu a fost anulată, dar în timp ce jurnalistul își prezenta 

activitatea, studenții protestatari s-au ridicat de pe scaune, având 

bandă izolatoare la gură, au ridicat pancarte cu mesajul #stop 

manipulării, după care au părăsit sala. 

„În ceea ce privește activitatea mea din Republica Moldova, 

lumea ține minte mai mult activitatea mea din ultima perioadă, 

respectiv la postul de televiziune Publika, asociat până nu demult 

cu Partidul Democrat din Moldova, care s-a aflat la guvernare sub 

conducerea lui Vlad Plahotniuc, personaj descris într-o mie de 

feluri, cel mai mult dezonorant. Le-aș aminti celor care se supără 

pe mine pentru această activitate că înainte  de asta, timp de trei 

ani, am lucrat la Jurnal TV, postul de televiziune din tabăra opusă. 

Când am fost lăsat liber, ca să spunem așa, m-au contactat cei de 

la Publika și m-au întrebat dacă vreau să lucrez pentru ei. Am 

acceptat și un an de zile am lucrat pentru o Publika ce nu era 

cumpărată de Vlad Plahotniuc. A fost ulterior cumpărată și atașată 

trustului de presă pe care îl deținea. În consecință, am avut trei ani 

de Jurnat TV, un an de Publika independentă și trei ani de Publika 

aliniată”, a spus Cristian Tabără, în timpul aceluiași eveniment, 

dând semne că aflase de controversa stârnită. 
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Ada Milea și Bobo Burlăcianu revin pe scena Auditoriumului 

„Joseph Schmidt”, marți, 10 martie, de la ora 19.00, cu spectacolul 

„Concert în 2”. 

Prețul unui bilet este de 20 lei sau 10 lei pentru studenți, elevi și 

pensionari. Biletele se pot achiziționa și de pe www.ccs-sv.ro , iar 

cele cu reducere pot fi cumpărate doar de la sediul Casei de 

Cultură a Studenților, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina). 

„Vă invităm la o seară plină de zâmbete alături de Ada Milea și 

Bobo Burlăcianu. Un concert cu personaje de o tristețe comică 

zguduitoare. Nici muzică, nici teatru, sau (poate) amândouă exact 

în același timp”, transmit organizatorii. 

Informații suplimentare la 0752 092 606. 
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CSU Suceava a câștigat fără emoții meciul cu CSU Galați, 

contând pentru etapa a XV-a a Diviziei A, Seria A. Handbaliști 

pregătiți de Adrian Chiruț și Iulian Andrei s-au impus cu scorul de 

32-20, după ce la pauză aveau nu mai puțin de cinci goluri avans, 

17-12. Cel mai bun marcator al grupării sucevene a fost extrema 

dreaptă Robert Furak, care și-a trecut în cont opt reușite. În urma 

acestui succes, CSU își menține prima poziție în clasament, 

asigurându-și din  punct de vedere matematic calificarea la turneul 

semifinal. 

CSU Suceava: Eduard Duman, Iulian Andrei - Velibor Manjic (un 

gol), Bogdan Barb, Maxim Oancea (2), Cosmin Lupu, Pavel Loic 

(4), Vladislav Kobzii (5), Robert Alupoaie (1), Iulian Roșu (3), 



Călin Leordean (1), Bogdan Cozorici (2), Robert Mihalcea (2), 

Robert Furak (8), Andi Tofănel, Alexandru Popia (3). 

În celălalt meci al rundei, Magnum Botoșani s-a impus la clar, la 

Târgoviște, cu scorul de 56-22. 
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CSU Suceava și-a asigurat și din punct de vedere matematic 

prezența la turneul semifinal, după ce s-a impus sâmbătă, în sala 

„Dumitru Bernicu”, în fața celor de la CSU Galați, cu scorul de 

32-20, într-un meci contând pentru etapa a XV-a a Diviziei A la 

handbal masculin. 

Trupa antrenată de Adi Chiruț s-a desprins repede pe tabelă la 7-3 

și a intrat la pauză cu un avantaj de cinci goluri, scor 17-12. În 

repriza secundă, Loic a rotunjit diferența la 25-15, în minutul 43, 

pentru ca fluierul final să consemneze o victorie facilă a 

sucevenilor, scor 32-20. 

CSU Suceava: Duman, Iulian – Furak (8 goluri), Kobzii (5), Loic 

(4), Popia (3), Roșu (3), Mihalcea (2), Cozorici (2), Oancea (2), 

Leordean (1), Alupoaie (1), Manjic (1), Tofănel, Lupu, Barb. 

Antrenor: Adi Chiruț. 

În următorul meci, programat peste două săptămâni, CSU Suceava 

va primi vizita celor de la Politehnica Iași. 
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Așa cum era de așteptat, CSU din Suceava a câștigat fără probleme 

disputa cu CSU Galați din cadrul etapei a XV-a a seriei A a 



 

 

probleme la 

meciul cu CSU 

Galați 

www.svnews.ro Diviziei A de handbal masculin. Din păcate, doar suporterii 

adevărați au fost prezenți sâmbătă, 29 februarie, în sala „Dumitru 

Bernicu” din Suceava, mai ales că o astfel de întâlnire , în această 

zi, poate avea loc doar o dată la patru ani. 

Oaspeții s-au luptat bine în prima repriză și au ținut piept elevilor 

antrenorului Adrian Chiruț, diferența la pauză fiind de doar cinci 

goluri, scor 17-12. Un lucru deosebit a fost prezența în premieră 

în echipa de seniori a CSU din Suceava a tânărului Roșu, un 

juniori de mare perspectivă. 

În repriza a doua, sucevenii i-au luat mai tare pe gălățeni și 

diferența pa tabela de marcaj a crescut. Ajutată și de intervențiile 

de excepție ale portarilor Duman și Iulian Andrei, CSU din 

Suceava a câștigat partida cu CSU Galați cu 32-20. Rezultatul 

putea fin 33-20, dar tânărul Roșu a văzut „roșu” în fața ochilor și 

a ratat lovitura de la 7 metri acordată pentru gazde în ultima 

secundă. 

CSU din Suceava: Duman, Iulian Andrei – Leordean (1), Roșu 

(3), Furak (8), Popia (3), Mihalcea (2), Maxim Oancea (2), 

Alupoaie (1), Cozorici (2), Loic (4), Kobzii (5), Lupu, Tofănel, 

Barb, Majic (1). 

CSU din Suceava păstrează prima poziție în clasament, la egalitate 

de puncte cu Magnum Botoșani, care va câștiga fără dubii la 

Târgoviște. Pentru echipele din eșalonul doi al handbalului 

românesc urmează două săptămâni de pauză până la următoarele 

partide care vor avea loc pe 15 martie. 

Gabriel 

Toderașcu 

Cei mai mici atleți 

vor avea ocazia să 
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Sport local Cei mai mici practicanți ai atletismului, fie că sunt sportivi 

legitimați sau nelegitimați din județul Suceava sau din județele 



se întreacă la 

Cupa „Mărțișor” 

 

 

învecinate, sunt așteptați că participe la prima ediție a Cupei 

„Mărțișor”. Competiția, care va avea loc sâmbătă, în sala 

complexului „Areni”, este organizată de Asociația Județeană de 

Atletism Suceava. […] 

Cupa „Mărțișor” la atletism este organizată cu sprijinul Direcției 

Județene pentru Sport și Tineret Suceava, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava și Clubul Sportiv Municipal Suceava. 

[…] 

 


