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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava implementează 
proiectul „Educație timpurie incluzivă și de calitate – ETIC”, cod 
proiect POCU/446/6/22, în calitate de partener. Proiectul 
Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, implementat de 
Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Universitatea din 
Pitești, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad și Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, în intervalul 2019 – 2021, 
urmărește realizarea obiectivului general – Dezvoltarea cadrului 
operațional național în domeniul educației ante-preșcolare, în 
vederea facilitării accesului la educație al copiilor sub trei ani din 
creșe și/sau grădinițe. 
În acest sens, se are în vedere elaborarea unui document cadru de 
diagnoză privind organizarea și funcționarea unor servicii de 
calitate în domeniul educației timpurii în Romania și de 
implementare a acestora în viitoarele servicii pentru educația 
timpurie. În acest context, au fost prevăzute a se derula 8 
dezbateri/ câte una în fiecare regiune de dezvoltare, pentru 
conturarea unei analize SWOT a serviciilor educaționale, medicale 
și sociale furnizate în educația timpurie din România în ultimii 3 
ani. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat 2 dintre 
aceste dezbateri: una în Buzău, pe data de 17 decembrie 2020, 
cuprinzând județele: Buzău, Vrancea, Vaslui, Covasna, Prahova și 
una în Suceava pe data de 8 ianuarie 2021 pentru alte 5 județe: 
Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău. Pentru fiecare dintre 
aceste întâlniri au fost invitați și au participat din fiecare județ un 
inspector de învățământ preșcolar, un reprezentant al DSP, un 
reprezentant al APL sau ONG cu activitate relevantă în domeniu, 
un reprezentant al părinților. La cele două întâlniri au participat 
35 de participanți.[…] 
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Pentru mai multe detalii legate de organizarea acestor activități 
sau de programele de formare continuă acreditate derulate în 
cadrul proiectului puteți accesa site-ul proiectului https://proiect-
etic.usm.ro sau comunica pe adresa otilia.clipa@usm.ro 
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Local O absolventă a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava a 
obținut Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opus 
Primum, ediția a 23-a, premiu decernat pe 15 ianuarie, de Ziua 
Culturii Naționale, de Memorialul Ipotești - Centrul de Studii 
„Mihai Eminescu” Botoșani. 
Este vorba de poeta Deniz Otay, care a fost declarată câștigătoare 
a trofeului acordat pentru debut, în cadrul unui eveniment online, 
pentru volumul intitulat „Fotocrom paradis”. Suceveanca Deniz 
Otay are 28 de ani, a absolvit Colegiul Național „Petru Rareș” 
Suceava și Facultatea de Drept la Cluj. Tânăra a mai publicat 
poezie în revistele Steaua, Poesis Internațional și în Zona Nouă. În 
prezent, este studentă la psihologie și locuiește în București. În 
2020 a deputat cu volumul Fotocrom Paradis la Editura OMG. 
După cum au precizat organizatorii, pentru ediția din anul acesta 
au fost trimise pe adresa Memorialului Ipotești 15 volume de 
poezie ale autorilor care au debutat în 2020, însă doar cinci dintre 
autori au primit nominalizare din partea juriului. Tânăra poetă 
născută la Suceava a fost apreciată pentru volumul de debut 
intitulat „Fotocrom paradis”, decizia fiind luată de un juriu format 
din: Alexandru Cistelecan (Universitatea „Petru Maior” din Târgu 
Mureș), Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava), Mihai Iovănel (Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. 
Călinescu” din București), Alex Goldiș (Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca) și Andrei Terian-Dan (Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu). Alături de Deniz Otay, pentru acest 
premiu au mai fost nominalizați Lucian Brad, pentru volumul „Un 
om mai important decât oamenii”, Dumitru Fanfarov, pentru 
volumul „Stepă și transă”, Mircea Andrei Florea, pentru volumul 
„Larvae”, și Antonia Mihăilescu, pentru volumul „Note din secolul 
Kitsch”.[…] 
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__________ Laura Bouriaud, a afirmat că Sistemul Informaţional Integrat de 
Urmărire a Materialului Lemnos – SUMAL 2.0 trebuie să fie 



prevenţie sau 
pentru impunerea 
de noi sancţiuni? 

folosit pentru prevenţie, nu pentru impunerea de noi sancţiuni, a 
afirmat, luni, la o dezbatere online, aceast fiind profesor doctor în 
cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava. 
„Ceea ce diferenţiază actul românesc (legislaţia referitoare la 
SUMAL, n.r.) de EUTR (Regulamentul Uniunii Europene privind 
Lemnul, n.r.) este această noţiune de primă punere pe piaţă, 
despre care s-a vorbit atât de mult în cadrul procesului de opţiuni 
strategice. Ne pierdem cumva în detalii… Trebuie să monitorizăm 
neapărat, absolut şi extraordinar de minuţios tot ceea ce înseamnă 
lemnul care iese din pădure, deci ceea ce este recoltat. Asta 
necesită 150% monitorizare, nu doar 100%. Ne interesează 
buşteanul şi resturile de exploatare. SUMAL trebuie să fie folosit 
pentru prevenţie, nu pentru impunerea de noi sancţiuni. SUMAL 
este un instrument de luptă contra tăierilor ilegale, de protejare a 
pădurii, de asigurare a transparenţei actului de recoltare şi a 
eficienţei controlului. Să fie, deci, utilizat ca atare. Atât de mult 
reglementăm, că riscăm să nu mai vedem pădurea de copaci. Un 
act de reglementare trebuie să fie clar, uşor de aplicat, predictibil”, 
a declarat Bouriaud. 
În legătură cu acest sistem, în viziunea expertei, multitudinea de 
documentaţii reprezintă detalii, care „mai mult ne încurcă decât 
ne ajută”. 
„Prima punere pe piaţă trebuie să fie exact ca în EUTR, adică să nu 
umblăm cu atât de multe documente şi cu atât de mulţi 
comercianţi. Practic, toate aceste detalii mai mult ne încurcă decât 
ne ajută. Ar trebui în mod logic să învăţăm din experienţa celorlalţi 
despre cum au aplicat EUTR. SUMAL trebuie să asigure legalitatea 
recoltării, nu aplicarea unui soft de gestiune contabilă la scara 
întregii economii forestiere. Aici este vorba despre pure modelări 
econometrice, statistice şi nu aveam nevoie de un SUMAL pentru 
a produce astfel de date”, a spus reprezentanta Universităţii Ştefan 
cel Mare din Suceava. 
Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, declara, la 
finalul anului trecut, că Sistemul Informatic Integrat de Urmărire 
a Materialului Lemnos – SUMAL va deveni principala armă a 



României în lupta cu tăierile ilegale de pădure, acesta fiind unul 
dintre cele mai complexe şi eficiente astfel de sisteme din lume.[…] 
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Universitate În cadrul „după-amiezii francofone” de miercuri, 20 ianuarie 
2021, ora 17:00, va avea loc festivitatea de premiere a Concursului 
CoronaFALL, ediţia a III-a, din cadrul Festivalului Autumnal de 
Literatură F.A.L.L., la Biroul Francez din Suceava. Premiile 
constau în cărţi şi materiale de pictură acordate cu sprijinul 
financiar al AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), în 
tricouri şi genţi oferite de AAFS (Asociaţia Alianţa Franceză din 
Suceava). 
Cu intenţia de a descoperi şi promova elevi cu aptitudini literar-
artistice, Şcoala Gimnazială Preuteşti, în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, a iniţiat acest concurs 
de creaţie în domeniul literaturii şi al artelor plastice. 
Lucrările au fost evaluate de un juriu de specialitate româno-
francez format din prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, lector 
univ. dr. Mariana Şovea, prof. gr.I Tamara Sabin, prof. Charlotte 
Cencic, prof.dr. Anamaria Briana Belciug, prof.dr. Alexandra 
Sîrghi, prof. Gabriela Dumbrăvanu, prof. Delia Rusu, prof. Mihai-
Cristian Fetcu, prof. Camelia Rusu Sadovei, artist plastic, membru 
UAPR. 
Partenerii acestei ediţii au fost: Biblioteca USV, Centrul de Reuşită 
Universitară Suceava, Asociaţia Alianţa Franceză din Suceava, 
DGASPC Suceava, INSPE - Academie de Reims, Franţa.[…] 
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Educație Directoarea Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Sanda-Maria Ardeleanu, este pentru redeschiderea 
școlilor, dar susține că decizia aparține autorităților centrale. 
Dumneaei a declarat, la Radio Top: „Eu sunt un om disciplinat și 
am ascultat mereu ceea ce mi s-a spus că trebuie să fac. Dacă 
Academia a hotărât să scriem cu î din a, am scris cu î din a, deși 
din punct de vedere al explicațiilor etimologice, și culturale și 
lingvistice, nu este varianta optimă. Sunt un om disciplinat. Am 
respectat hotărârile și cred că ne-au făcut bine hotărârile 
Guvernului până acum”. Sanda-Maria Ardeleanu a adăugat: „Este 
urgentă reîntoarcerea copiilor la școală. Copiii au nevoie de 
atmosfera de școală. Nu mai dau eu acum exemplul altor țări, care 



au avut o situație pandemică cel puțin la fel de gravă, dacă nu mai 
grav decât a noastră, și în care școlile au rămas deschise. Nimeni 
din Europa nu a ținut școlile atât de mult închise ca noi. În 
Uniunea Europeană suntem cei care am recurs la această măsură 
benefică până la un punct, însă, de-acum înainte trebuie să 
revenim la școală. Ne-o spun copiii noștri, ne-o spun nepoții 
noștri, care așteaptă să se întoarcă la școală, nu o spunem noi”. 
Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a anunțat trei 
scenarii pentru redeschiderea școlilor din 8 februarie: verde – 
toate școlile deschise, galben – fizic, grădinițele, ciclul primar și 
clasele terminale VIII și XII și roșu – fizic, doar grădinițele și ciclul 
primar. Președintele a menționat că se va realiza o reevaluare pe 2 
februarie, dată la care se va lua și decizia definitivă. 
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Luni, 18 ianuarie 2021, Conducerea Primăriei Municipiului 
Suceava a făcut public anunțul conform căruia sucevenii 
preocupați de organizarea urbană a str. 1 Mai, pot înainta 
propuneri. Ele vor fi analizate pentru a se găsi soluția potrivită 
extinderii unui corp aparținând spațiului universitar. 
Primăria Municipiului SUCEAVA anunță publicul interesat despre 
intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament 
de urbanism aferent, în baza unui aviz de oportunitate în vederea 
extinderii corpului E cu spații de cercetare și de învățământ,  pe 
teren proprietate privată și publică ale municipiului Suceava, str. 
1 Mai, inițiator Universitatea „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava. 
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind 
intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 
18.01.2021 la sediul Primăriei municipiului Suceava-
Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de 
urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00. 
Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea 
stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate 
și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și 
urbanism. 

 

 


