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__________ USV anunță selecția 
grupului țintă în 
cadrul proiectului 
„Educație timpurie 
incluzivă și de 
calitate – ETIC” 
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Comunicate de 
presă 

În cadrul proiectului „Educație timpurie incluzivă și de calitate – ETIC”, 
cod proiect POCU/446/6/22, Ministerul Educației Naționale, în 
parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate 
de Partener 3 în proiect, organizează un program de formare continuă 
a specialistului pentru educație timpurie cu titlul „Resurse 
educaționale/curriculare pentru educație timpurie” (3 module – 40 de 
ore, 10 credite, acreditat prin OMEC 4925 din 10.08.2020 și avizat 
pentru a desfășura formarea on-line prin adresa nr 6325/DGIP/CSA-
6/16/06.10.2020). 
Scopul programului: 
-dezvoltarea competenţelor personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar (antepreșcolar și preșcolar) în ceea ce priveşte 
elaborarea de produse/documente/instrumente curriculare (manuale 
școlare, alte auxiliare didactice, inclusiv în format digital, pentru 
învățământul antepreșcolar/ preșcolar), în vederea actualizării 
suportului tehnologic și curricular al instruirii în raport cu evoluția 
teoriilor privind predarea, învățarea și evaluarea la vîrstele timpurii. 
[…] 
Contact: 
site: https://proiect-etic.usm.ro 
email: proiect.etic@usm.ro 
Coordonator USV: conf. univ. dr. Otilia CLIPA, email: otilia.clipa@usm.ro 
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Dan Teodorescu Un Simpozion 
Internaţional în 
sistem online a unit 
din nou malurile 
Prutului 
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__________ Ediţia a XV-a a Simpozionului Internațional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: 
științe exacte și mai puțin exacte” a avut loc pe 23-24 octombrie 2020. 
La ședința Comitetului de organizare din 19 august 2020 la propunerea 
domnului academician Nicolae Dabija s-a luat decizia ca acest 
eveniment, programat iniţial în Republica Moldova, să se desfăşoare în 

www.uzp.org.ro 
12.11.20 



sistem online, datorită pandemiei de coronavirus – Covid 19, după cum 
a informat domnul Valeriu Dulgheru, din Chișinău. 
Organizatorii manifestării au fost Universitatea Tehnică a Republicii 
Moldovei; Forul Democrat al Românilor din Moldova (FDRM); 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi; Universitatea „Vasile 
Alecsandri” Bacău; Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava; Academia 
de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR); Muzeul Serviciului Vamal al 
Republicii Moldova; Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina; 
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi. 
A fost editat şi o Culegere de lucrări, pe cuprinsul a 256 pagini, la 
„BonsOffices”, din Chişinău. 
Comitetul de onoare al evenimentului a fost alcuit din nume importante 
ale culturii diplomaţiei, administraţiei şi ştiinţei din dreapta şi stânga 
Prutului, dar şi din Uniunea Europeană, după cum urmează: Prof. univ. 
dr. hab. Viorel Bostan, Rector, Univ. Tehnică a Moldovei; Daniel Ioniță, 
Ambasadorul României în Republica Moldova; Acad. Ion Bostan, 
Universitatea Tehnică a Moldovei; […] 
Prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, Universitatea „Ștefan cel Mare”, 
Suceava, D.H.C. al Universităţii Tehnice a Moldovei; […] 

__________ Opt istorici români 
vorbesc, la ICR 
Istanbul, despre 
momente-cheie din 
relațiile diplomatice 
româno-turce 
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__________ O serie de materiale video, pe teme istorice relevante pentru relațiile 
diplomatice româno-turce de la sfârșitul secolului XIX și prima jumătate 
a secolului XX, traduse și subtitrate în limba turcă, a fost lansată pe 
pagina oficială de Facebook și pe contul youtube ale Institutului Cultural 
Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul. Seria „Diplomație și istorie în 
relațiile bilaterale româno-turce“ a fost deschisă cu prelegerea intitulată 
„Stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Turcia“, 
susținută de dr. Metin Omer (Universitatea „Ovidius” din Constanţa) în 
data de 10 noiembrie 2020. 
Dedicate publicului turc și diasporei române din Turcia, cele 16 prelegeri 
video din cadrul proiectului „Diplomație și istorie în relațiile bilaterale 
româno-turce“ sunt realizate prin contribuția științifică a unor reputați 
istorici români: prof. dr. Dumitru Vitcu (Universitatea „Ștefan cel Mare“ 



din Suceava), prof. dr. Alin Ciupală (Universitatea din București), conf. 
dr. Emanuel Plopeanu (Universitatea „Ovidius” din Constanţa).[…] 

Daniela 

Micuțariu 

Seminar online 
pentru profesorii de 
limba franceză 
suceveni, organizat 
de Colegiul de Artă 
Suceava 

www.monitorulsv.ro 
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Ultima oră local Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a organizat miercuri, 11 
noiembrie, activitatea online de formare didactică „La classe de FLE  à 
distance”, având ca invitat special pe Annick Hatterer, profesor, 
formator și delegat CLE International. 
Reunind profesorii de limba franceză din județ, evenimentul a avut ca 
parteneri Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Facultatea de Litere a 
Universității  „Ștefan cel Mare” Suceava, Alianța Franceză Suceava, 
Biroul francez - Casa Prieteniei Suceava și Centrul de Reușită 
Universitară din cadrul USV. 
Atelierul de formare didactică: „Monter un projet en ligne - Réaliser un 
carnet de voyage”  a fost moderat de către Annick Hatterer, specialist 
didactică FLE.[…] 

Iulian Bîrzoi 

 

Ce secţii de vot sunt 
deschise în România 
pentru finala 
alegerilor 
prezidenţiale din 
Republica Moldova 
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News / Politică Duminica aceasta are loc al doilea tur al alegerilor prezindenţiale din 
Republica Moldova, acolo unde cursă au rămas Maia Sandu, candidatul 
susţinut de Bucureşti şi de UE, iar de cealaltă parte Igor Dodon, 
candidatul Pro-rus. Moldovenii din România vor putea vota la una dintre 
cele 13 secţii de votare de pe teritoriul ţării noastre. 
Conform autorităţilor, elevii de 18 ani şi studenţii moldoveni care 
studiază în România pot merge gratuit cu trenul acasă pentru a-şi 
exercita votul.  
Lista secţiilor de votare de pe teritoriul României:  
[…]Suceava - Universitatea „Ştefan cel Mare Suceava”, str. Universităţii, 
nr. 13. […] 
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