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- Pe o vreme 
capricioasă, cu ploi 
în reprize, azi a avut 
loc, pe esplanada 
Casei Culturii 
Suceava, festivitatea 
de absolvire de la 
Universitatea Ştefan 
cel Mare, studenţii 
celor 10 facultăţi 
participând la un 
marş din campus 
până pe esplanada 
centrală. 
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- Pe o vreme capricioasă, cu ploi în reprize, azi a avut loc, pe esplanada 
Casei Culturii Suceava, festivitatea de absolvire de la Universitatea Ștefan 
cel Mare, studenții celor 10 facultăți participând la un marș din campus 
până pe esplanada centrală. 
În cuvântul său, rectorul Valentin Popa (ministru al Educației în 
guvernul PSD Dăncilă) a expus succint istoricul pandemiilor la nivel 
internațional, explicând că „pandemiile și epidemiile au generat progres 
în diferite forme. 
Nu doar că omenirea a supraviețuit, continuându-și parcursul, dar toate 
aceste epidemii și pandemii s-au constituit în factori generatori de 
progres tehnologic, medical, uman. 
Previziunile UE sunt optimiste, umanitatea va progresa după eradicarea 
pandemiei. 
Reprezentanții UE ne asigură că în următorii ani vom avea creștere 
economică de cel puțin 4% în fiecare an, dar, sigur, prețul plătit de 
omenire este foarte mare”. 
Rectorul USV s-a referit și la contribuția pe care instituția a avut-o la 
combaterea coronavirusului, încheind cu  ”USV vă promite cariere 
excepționale”. 

- Peste 150 de 
participanţi la 
Conferinţa 
internaţională 
„Ethical and Social 
Dimensions in 
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- Facultatea de Drept și Științe Administrative din Suceava, în colaborare 
cu Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică și Primăria 
Suceava, organizează ediția a VI-a a Conferinței Internaționale „Ethical 
and Social Dimensions in Public Administration & Law, eveniment care 
are loc în perioada 17-19 iunie. 
Conferința se desfășoară în sălile USV având peste 150 de invitați, 
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Public 
Administration & 
Law” 

 speaker, procurori, judecători, avocați, notary, executori judecătorești, 
cercetători științifici, consiglieri juridici, doctoranzi, funcționari publici, 
precum și studenți de licență și masterat, atât din țară, cât și din lume. 
Tematica conferinței se axează pe teme din sfera juridică, de la 
modificările legislative, până la tendințele în domeniu, prezența fiind atât 
fizică, cât și online. Scopul lucrărilor constă în susținerea tinerilor 
angrenați în actul de cercetare științifică, expunerea opiniilor și a 
cunoștințelor juridice, oferirea de soluții în problematica dreptului și 
administrației publice. Conform unui comunicat de presă al USV, 
manifestarea științifică reunește specialiști care au abordat aspect 
privind evoluția mediului legislative, impactul aplicării noilor norme 
juridice adaptate la situația generate de pandemia Covid-19, perspective 
sociale în guvernarea locală, metode de predare modern și educație non-
formală, didactici appreciative și valori etice. 
Printre participanți se numără dr. univ. Augustin Zegrean, DHC al 
Facultății de Drept și Științe Administrative, fost Președinte al Curții 
Constituționale; prof. univ. Mircea Duțu, DHC, președintele Universității 
Ecologice din București; prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, cercetător 
științific de onoare al Institutului de  Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu”; conf. univ. dr. Gabriela Alexandra Oanță de la Universitatea 
din Coruna, Spania; prof. univ. dr. Mehmet Șahin de la Universitatea din 
Mersin, Turcia; dr. Andrei Săvescu, Președintele Societății de Științe 
Juridice din România și prof. univ. dr. Serhiy Malemko, Universitatea 
Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți. ”Feedback-ul pozitiv al edițiilor 
anterioare ne face să fim încrezători și în succesul acestei ediții, iar cele 
trei zile de deesfășurare a lucrărilor, cu siguranțo, vor adduce un plus de 
valoare orașului nostrum” se arată în Comunicatul de Presă al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

- Premiul 
„Personalitatea 
Anului 2019 în 
Promovarea 
Educaţiei şi 
Formării în 
Asistenţă Socială”, 
acordat unui lector 
de la USV 
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- Lectorul doctor Cristina Cormoș, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, a obținut premiul Personalitatea Anului 2019 în 
Promovarea Educației și Formării în Asistență Socială. Premiul i-a fost 
acordat în cadrul celei de-a VII-a ediții a Galei Naționale a Excelenței în 
Asistență Socială, pentru aportul valoros, constant și eficient la 
dezvoltarea Asistenței Sociale și la promovarea profesiei de Asistent 
Social în România. Cristina Cormoș este lector doctor la Facultatea de 
Istorie și Geografie din cadrul USV, Departamentul de Științe Umane și 
Social-Politice. Gala a fost organizată de Colegiul Național al Asistenților 
Sociali, la Ateneul Român. În cadrul evenimentului, au fost premiați 
asistenții sociali care s-au remarcat în anul 2019 cu rezultate deosebite, 
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17.06.21 dar și personalitățile care au susținut profesia de asistent social și s-au 
implicat activ în plan social. stirilazi.ro 
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- Facultatea de Științe 
ale Educației din 
cadrul USV 
organizează 
expoziția de 
materiale didactice 
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 Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare“ din Suceava, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava, organizează, în data de 22 iunie 2021, în intervalul 14.00-18.00, 
expoziția „Resurse didactice pentru Educație Timpurie”. 
Facultatea de Științe ale Educației își propune să dezvolte o direcție de 
formare, cercetare și promovare a domeniului Educației Timpurii prin 
activități care au ca obiectiv evidențierea importanței educației pentru 
vârste timpurii și impactul acesteia în dezvoltarea întregii personalități 
și a comunităților dinamice, pregătite pentru dezvoltare sustenabilă. 
La activitatea „Resurse didactice pentru Educația Timpurie” vor 
participa cadrele didactice din învățământul preșcolar/antepreșcolar, 
studenții înscriși la cursurile de licență şi masterat din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, care au realizat materiale 
didactice confecționate și gândite într-o manieră originală. Aceste 
materiale sunt însoțite de o scurtă descriere și de indicarea activităților 
educaționale în care pot fi utilizate cât mai eficient. Vor fi prezentate 
materiale didactice virtuale realizate de studenții de la Facultatea de 
Științe ale Educației, precum și materiale realizate în alte universități din 
țară. Obiectivele propuse prin aceste manifestări urmăresc creșterea 
interesului pentru cercetarea educațională  aplicativă și formarea în 
domeniul educației timpurii, conștientizarea decidenților în domeniul 
politicilor educaționale cu privire la rolul pe care ar trebui să și-l asume 
actorii educaționali în formarea profesorilor în contextul lumii 
contemporane, dezvoltarea și extinderea relațiilor de colaborare cu 
practicienii din regiune. 
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- Lansare de carte 
online: „Cel care 
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- Luni, 21 iunie 2021, ora 19.00, va avea loc lansarea online a volumului 
Cel care așteaptă (eseu), de Arthur Suciu, apărut la Editura Cartier, 



aşteaptă”, de Arthur 
Suciu 

omiedesemne.ro 
17.06.21 

colecția Rotonda.  Vor participa : Arthur Suciu, Alina Pavelescu, George 
Bondor și Vasile Ernu. Discuția va fi transmisă live, pe pagina facebook 
a Editurii Cartier și pe pagina Librăriilor Cărturești. 
Înregistrare disponibilă ulterior și pe canalul Editurii Cartier de pe 
YouTube. 
Evenimentul este organizat de către Editura Cartier în colaborare cu 
Librăriile Cărturești. 
Artur Suciu s-a născut în 1974, la Suceava. A absolvit Facultatea de 
Filosofie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 1998) și programul 
de studii aprofundate în filosofie teoretică (Universitatea din București, 
2001). Este doctor în științe ale comunicării (Școala Națională de Studii 
Politice și Administrative, București, 2013). A publicat editoriale și 
analize politice, cronici literare, eseuri în mai multe publicații: „România 
liberă”, „Ziarul financiar”, „Cadran politic”, blogurile „Adevărul”, 
„Cultura”, „Convorbiri literare” etc. A realizat emisiunea City Talk la 
Radio City FM. A fost copywriter de discurs politic și consilier de 
comunicare în mai mult de zece campanii electorale, desfășurate la nivel 
național și local. În prezent este lector universitar la Facultatea de Litere 
și Științe ale Comunicării (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava). 

- Dacă ar fi tînăr, 
universitarul Graur 
s-ar înscrie la USV 

svnews.ro 
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- Fostul rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul 
universitar doctor inginer Adrian Graur, s-ar înscrie la USV dacă ar fi 
proaspăt absolvent de liceu. Profesorul de la Facultatea de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor a declarat, la Radio Top: „Așa cum a 
crescut universitatea suceveană, mai ales după anul 2000, cred că mi-aș 
dori să învăț aici. Depinde și de resursa financiară pe care aș avea-o. 
Probabil că și asta ar dicta. Eu când am dat admiterea aș fi vrut să mă duc 
la Timișoara. Din păcate, până la urmă financiarul a fost cel care a dictat 
și m-am dus la Iași. Voiam la Timișoara pentru că era altă viață”. Întrebat 
dacă s-ar înscrie tot la Electronică, profesorul a răspuns: „La Electronică 
sau la Construcții. Viața mi-a oferit posibilitatea să lucrez în domeniul 
construcțiilor și mi-a plăcut”. Adrian Graur a fost rectorul instituției 
academice sucevene între anii 2004 și 2012. 
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- Îmbunătățirea 
climatului școlar 
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 Asist. univ. dr. Sergiu-Lucian Raiu, implicat într-un proiect care 
implementează un instrument ce măsoară climatul școlar din sistemul de 
învățământ preuniversitar: 
 
https://nest-tv.ro/colegiul-de-arta-suceava-implicat-intr-un-proiect-
privind-imbunatatirea-climatului-scolar/ 

 


