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- Despre viitorul 
Dreptului şi al 
Administraţiei 
Publice în era 
digitală, la 
Universitatea 
„Ştefan cel Mare” 
din Suceava 
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- Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în colaborare și cu sprijinul 
Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Local al Municipiului 
Suceava, conferința „Dimensiuni etice și sociale în administrație și drept” 
– ajunsă la cea de a VI-a ediție. Conferința a fost găzduită de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada 17-19 iunie 2021.  
Tema acestei ediții a fost Viitorul Dreptului și al Administrației Publice 
în era digitală. Provocări și oportunități. 
Formatul conferinței a fost unul mixt, majoritatea participanților fiind 
prezenți fizic la eveniment; cei care nu au putut face deplasarea la 
Suceava au participat online, făcând ca această conferință să fie una pe 
măsura erei digitale în care am intrat cu toții.  
Preocuparea pentru transformările pe care societatea digitală le aduce în 
ceea ce privește cadrul normativ și funcționarea instituțiilor a stat în 
prim-planul discuțiilor ce s-au purtat în cadrul unei pluralități de idei ce 
au subliniat atât avantajele, cât și pericolele pe care digitalizarea 
societății le poate aduce cu sine, atât la nivelul individului, cât și al 
comunităților.  
Lucrările sesiunii științifice au fost deschise de profesor univ. dr. ing. 
Valentin Popa, Rectorul Universității din Suceava, care a arătat, printre 
altele, că, în timpul primului mandat a fost acreditată Facultatea de Drept 
și Științe Administrative, precum și problemele care frământă pe juriști 
în condițiile de pandemie Covid-19. 
După deschiderea sesiunii a luat cuvântul doamna Decan, profesor univ. 
dr. Camelia Ignătescu, care a adus un salut din partea Facultății de Drept 
și Științe Administrative. Au mai luat cuvântul prof. univ. dr. hab. 
Antonio Sandu, judecătorul Cristinel Grosu, Președintele Curții de Apel 
din Suceava, și profesorul univ.dr. Serhiy Melenko, din Ucraina. 
În cadrul workshopului „Pedeapsa penală cu premise morale”, profesorul 
univ.dr. habilitat Ion Ifrim, CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. 
Andrei Rădulescu” al Academiei Române” și titular al Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, a discutat cu studenții și invitații despre 
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elementele de diferențiere dintre cele două pedepse (pedeapsa penală și 
pedeapsa morală), distincții de interes practic pentru sancționarea 
infracțiunilor. 
Editura Universul Juridic, reprezentată de fondatorul Nicolae Cîrstea, a 
organizat lansări de carte cu autori doctrinari: „Pași în umbra dreptului” 
– autor prof. univ. dr. Ioan Chelaru – președintele Uniunii Juriștilor din 
România, și „Drept administrativ. Volumul II. Ediția a III-a, revăzută și 
adăugită” – autor conf. univ. dr. Dan Constantin Mâță. 
Sesiunea științifică internațională s-a încheiat cu prezentarea 
comunicărilor științifice ale studenților de la Facultatea de Drept și 
Științe Administrative, cu tematici interesante, alături de asistenta 
doctorandă Raluca Onufreiciuc și inginerul Ionuț Croitoru. 

- Port cultural. 
Ateliere de 
prezentare a unor 
soluții și bune 
practici, la USV 
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- În ultimii 2 ani, în cadrul proiectului de cercetare „PORT CULTURAL”, 
implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au fost 
identificate soluții de valorificare a patrimoniului construit din Bucovina 
și Transilvania, prin dezvoltarea antreprenoriatului și prin identificarea 
unor modalități de adaptare a caselor tradiționale la funcționalități 
contemporane. 
În perioada următoare, rezultatele proiectului vor fi prezentate 
partenerilor și grupurilor de interes din mediul rural, în dorința de a 
informa publicul larg cu privire la acțiunile care pot contribui la păstrarea 
caselor tradiționale și la protejarea patrimoniului cultural. Obiectivele 
identificate în teren au fost plasate pe o hartă interactivă și prezentate în 
albumul „Case Tradiționale din Bucovina”, iar soluțiile propuse au fost 
introduse într-un îndrumar de intervenții și reparații cu tehnici adaptate 
pentru protejarea construcțiilor tradițional, în ghiduri de antreprenoriat 
în turism și în albume cu proiecte de arhitectură ce propun soluții de 
transformare și modernizare a caselor vechi, care să se integreze 
armonios în peisajul existent. Locuitorii din mediul rural vor putea 
beneficia gratuit de planuri de arhitectură, pentru noi construcții sau 
pentru transformarea caselor tradiționale, prin intermediul primăriilor 
din mediul rural, care vor intra în posesia albumelor cu planuri. 
Materialele realizate de partenerii din proiect vor fi prezentate în cadrul 
a trei campanii de informare, ce vor fi derulate în trei zone etnografice 
diferite: Putna, Casa Muzeu (17 iulie, ora 10.00), Șaru Dornei (14 august, 
ora 10.00) și Cacica (15-18 septembrie). Evenimentele vor fi urmate de 
tururi de studiu pentru vizionarea unor bune practici identificate în 
cadrul proiectului, care ar putea fi multiplicate și care ar putea contribui 
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la o creștere a interesului pentru păstrarea și protejarea patrimoniului 
construit al Bucovinei. 
Drept urmare, dorim să vă invităm la evenimentul de informare „PORT 
Cultural în Bucovina. Soluții de valorificare a patrimoniului construit din 
mediul rural”, organizat în data de 17 Iulie 2021, la Casa Muzeu 
Bukowina din Putna, începând cu ora 10.00.  
Date de contact:  
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 
E-mail: portcultural@usm.ro 
Site: https://portcultural.usv.ro/. 
Adresa: Str. Universității 13, 720229 Suceava, Romania 

Sandrinio 
Neagu 

Ultima ora local: 
Participanti din cinci 
tari la un simpozion 
organizat de 
Biblioteca USV 
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- Peste 50 de participanți din România și alte patru state, Italia, Grecia, 
Moldova și Ucraina, și-au anunțat participare la Simpozionul Național 
„Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul 
românesc”, cu tema „Noi modalități de prelucrare și transmitere a 
informației in instituțiile de educație și cultură”. Manifestarea va avea loc 
în perioada 15-17 iulie în Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava și se va desfășura atât on-site, cât și on-line, 
prin platforma Google Meet. Acțiunea este organizată de Biblioteca USV, 
iar participanți vor fi profesori din învățământul universitar și 
preuniversitar, directori de bibliotecă, reprezentanți ai minorităților 
etnice din România, artiști plastici, scriitori, publiciști, sociologi, 
cercetători științifici, bibliotecari, doctoranzi, masteranzi, studenți. 
Simpozionul va avea patru teme, respectiv: 
1. Noi paradigme în activitatea bibliotecarului în perioada de criză 
sanitară; 
2. Diversitatea informațiilor și rolul lor în inițierea schimburilor culturale 
și educaționale în perioada pandemiei SARS-CoV-2, 2019-2021; 
3. Creația scrisă și adaptarea acesteia în contextul pandemiei; 
4.Anul Dante: 700 de ani de la moartea Poetului Suprem - Anno 
Dantesco: 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. 
În timpul manifestării vor avea loc comunicări științifice, lansări de carte, 
difuzarea unor filme documentare („Traian” si „Drumul talienilor”), 
Conferința: Dante e Traiano – sustinuta de prof. univ. dr. Livio Zerbini 
de la Universitatea din Ferrara, vernisaj de expoziție de pictură (Galeria 
de Arta a USV, corp A), excursie documentară, vizitarea Bibliotecii USV. 
Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Italienilor din 
România – RO.AS.IT., Asociația Bibliotecarilor din România – A.B.R. și 
Casa Corpului Didactic „George Tofan” din Suceava. 



- Volumul „Wall and 
Neutrino”. 
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- Volumul de poeme în limba engleză „Wall and Neutrino. The Poet in New 
York”, apărut la editura „Cervena Barva Press” din SUA, semnat de 
poetul sucevean Constantin Severin, va fi prezentat, joi, la Galeria de Artă 
a USV, în cadrul unui simpozion. 
Prezentarea cărţii va avea loc în cadrul celei de-a V-a ediţii a 
simpozionului naţional cu participare internaţională „Contribuţia 
bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale în spaţiul românesc”, 
organizat de Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava în 
perioada 15-17 iulie a.c. 
Cartea publicată recent de editura „Cervena Barva Press” din SUA (cu o 
prefaţă a poetului italian Manrico Murzi şi o scurtă prezentare pe coperta 
din spate făcută de poetul american Andrew Singer) va fi prezentată de 
prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc,  joi, 15 iulie, începând cu ora 
12.30 la Galeria de artă a USV, corpul A. 
Versiunile în limba engleză sunt semnate de traducătorii Adrian Oproiu, 
Liviu Martinescu şi Dan Nicolae Popescu. 

Izabella 
Molnar 

Cursuri și activități 
non-formale pentru 
zeci de studenți și 
cursanți ai 
Universității 
„Constantin 
Brâncuși” Târgu-Jiu 
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- În perioada 4 februarie 2019 – 4 august 2021, în cadrul Universității 
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, se desfășoară proiectul „Împreună 
universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale 
inovative” – POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-
2020. 
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu are calitatea de 
partener, alături de Universitatea de Vest din Timișoara – beneficiar, 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – P2 și Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava – P3. Obiectivul general al proiectului îl 
reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului universitar 
terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-
economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte 
educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității 
dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori, dedicat formării 
pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării competențelor profesionale 
și socio-emoționale ale studenților și cursanților. […] 

 


