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Sinteza articolului 

- Rectorul USM a 
efectuat o vizită de 
lucru la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava. 
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- Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor ȘAROV și 
decanul Facultății de Biologie și Pedologie a USM, Vitalie SOCHIRCĂ au 
efectuat în perioada 16-18 februarie a.c., o vizită de lucru în cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” (USV) din Suceava, România.  
Delegația USM a avut întrevederi cu: Valentin POPA, rectorul USV, 
Ștefan PURICI, prorector al USV, Ciprian PALAGHIANU, decan al 
Facultății de Silvicultură, Florin PINTESCU, decan al Facultății de Istorie 
și Geografie, Cătălin ROIBU, șeful Laboratorului de Biometrie Forestieră 
din Cadrul Facultății de Silvicultură și Despina SAGHIN, director de 
departament la Facultatea de Istorie și Geografie. 
Discuțiile s-au axat, în special, pe subiectele privind actualele și viitoarele 
colaborări interinstituționale, dezvoltarea proiectelor transfrontaliere, 
precum și posibilitatea încheierii unor noi acorduri pentru programele 
de dublă diplomă. 
Rectorul Igor ȘAROV, a menționat că vizita de lucru în cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava reconfirmă parteneriatul 
excelent între cele două instituții de învățământ superior, care a oferit 
studenților și cadrelor didactice de la USM și USV posibilitatea de a 
realiza schimburi de experiență la nivel academic, în domenii de interes. 
„Avem convingerea că vom realiza împreună multe alte parteneriate și 
proiecte de succes pentru studenții și profesorii noștri”, a mai subliniat 
Igor ȘAROV. 
O altă directivă de colaborare trasată în cadrul vizitei la Facultatea de 
Silvicultură a USV, vizează importanța schimbului academic de cadre 
didactice și studenți și a interesului comun pentru o colaborare mai 
eficientă pe componenta de aplicații practice. În context, a fost abordată 
posibilitatea de a avea studenți doctoranzi în cotutelă și de a dezvolta, 
concomitent, programe de licență și de masterat cu dublă diplomă, în 
domeniile Silvicultură și Știința mediului, specializarea Ecologie și 
protecția mediului. 
În ceea ce privește cooperarea științifică dintre Facultatea de Istorie și 
Geografie (USV) și Facultatea de Istorie și Filosofie (USM), a fost 
menționată posibilitatea înființării unui program de masterat cu dublă 
diplomă, în domeniul Istorie, care se va baza pe programul de studiu 
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Istorie: permanențe, interferențe și schimbare (USV), program aprobat 
de ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior), la finalul anului trecut. 

- CJ Botoșani a fost 
primit oficial în 
Clusterul Regional 
Inovativ de 
Bioeconomie 
Suceava – Botoșani 
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- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, 
vineri, primele rezultate ale cooperării între județele Suceava și Botoșani. 
La Consiliul Județean Suceava a avut loc, vineri, o întâlnire de lucru la 
care au participat președinții CJ Suceava, Gheorghe Flutur, și CJ 
Botoșani, Doina Federovici. La discuție au mai participat administratorul 
public al Județului Suceava, Irina Vasilciuc, administratorul public al 
județului Botoșani, Cristian Nistor, Mihai Dimian, prorector al 
Universității  Ștefan cel Mare din Suceava, Vasile Asandei, director 
general al ADR Nord-Est, reprezentanți ai Camerei de Comerț și 
Industrie Suceava și ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură 
Botoșani. 
„Astăzi, și Consiliul Județean Botoșani a fost primit oficial în Clusterul 
Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botoșani, asociație din care 
fac parte și mai mulți agenți economici din județele Suceava și Botoșani  a 
anunțat Gheorghe Flutur. 
El a informat participanții cu privire la proiectele depuse și s-a stabilit ca 
în data de 4 martie, la Suceava, să aibă loc următoarea întâlnire de lucru 
la care să participe operatori aerieni pentru a discuta despre transportul 
de mărfuri – cargo. 
De asemenea, s-a discutat despre aderarea  Consiliului Județean Suceava 
la  asocierea Investiții Teritoriale Integrate (ITI) „Țara de Sus”, organism 
creat de Consiliul Județean Botoșani la care participă o serie de unități 
administrativ-teritoriale județele din Botoșani, Suceava și Iași. 
„Dorim, astfel, ca și Consiliul Județean Suceava să facă parte din această 
asociere pentru a putea fi eligibili pe viitoare programe europene. 
Coordonatorul din partea CJ Suceava va fi administratorul public al 
județului Suceava, Irina Vasilciuc” a menționat Gheorghe Flutur. 
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- 20 de masteranzi 
francezi vor face 
stagii de practică 
pedagogică în nouă 
instituții de 
învățământ din 
municipiul Suceava 
și împrejurimi 
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- Alianța Franceză din Suceava a anunțat, vineri, că, în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean Suceava, „a demarat un amplu proiect de 
colaborare cu Institutul Național Superior al Profesoratului și Educației 
(INSPE) din cadrul Universității Champagne-Ardennes Reims, Franța, 
prin care 20 de masteranzi francezi vor face stagii de practică pedagogică 
în 9 instituții de învățământ din Suceava și împrejurimi”. 
Școlile și liceele implicate în acest proiect sunt: Colegiul Național Mihai 
Eminescu, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, Colegiul Național 
Ștefan cel Mare, Colegiul Național Petru Rareș, Școala gimnazială Ion 
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Creangă, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Școala 
Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială Preutești, Școala Gimnazială 
Ipotești, „majoritatea fiind deja colaboratori tradiționali ai Alianței 
Franceze din Suceava”. 
Studenții francezi care vor sosi la Suceava sunt masteranzi în anul 1 la 
specializarea Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation/Meserii ale învățării, educației și formării (MEES) și fac parte 
din prima generație de absolvenți care au posibilitatea să aleagă filiera de 
predare în străinătate (option Enseigner a l’international), de unde și 
interesul de a urma un stagiu practic într-o unitate de învățământ dintr-
o țară străină. Această experiență pedagogică și culturală prevede o 
săptămână de asistență la orele susținute de profesorii români, dar și 
activități de predare în limba franceză, la diverse nivele de studiu, 
întâlniri de lucru, participare la activități culturale și artistice, vizite ale 
orașului. 
Aflăm că parteneriatul dintre Alianța Franceză din Suceava și INSPE 
Reims a demarat în anul 2021, când cele două instituții au depus, 
împreună cu o echipă internațională, un proiect Erasmus + Teacher 
Academies. Colaborarea a continuat cu vizita la Reims a unei delegații 
formate din directoarea Alianței Franceze, lector dr. Mariana Șovea de la 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, responsabila de cursuri AF, 
prof. gr.1 Alexandra Sîrghi, Liceul Tehnologic Mihai Eminescu 
Dumbrăveni și prof. gr.1 Adina Maria Popa, Școala Gimnazială Preutești 
în cadrul săptămânii internaționale a Universității din Reims. Cele trei 
profesoare s-au întâlnit cu studenții din patru filiale ale INSPE – Reims, 
Troyes, Charleville-Mézieres și Chalôns – și au prezentat sistemul de 
învățământ românesc, Alianța Franceză din Suceava, Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava, dar și activități din cadrul Școlii gimnaziale 
din Preutești (prima școală care a primit stagiari francezi), în scopul 
extinderii colaborărilor existente la mai multe unități școlare din județ și 
a intensificării schimburilor de studenți din cadrul celor două 
universități. 
Prin inițierea acestui proiect se dorește promovarea învățării limbii 
franceze, dar și încurajarea schimburilor de bune practici în ce privește 
metodele și tehnicile utilizate la clasă în predarea limbilor străine, arată 
Alianța Franceză Suceava. 
Studenții urma să sosească în Suceava duminică, 20 februarie, pentru ca 
activitățile în școli să demareze luni, 21 februarie a.c. 
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uitucii istoriei reale 21.02.22 comuniste pe teritoriul și în inima României. A apărut. Ne-a luat 31 de 
ani. Gheorghe Onișoru a publicat volumul Stalin și poporul 
rus...Democrație și dictatură în România contemporană. Stalinismul în 
România (Ed. Corint Istoric. Autori români, București. 2021, 446 pg.). 
Nu. Nu insist asupra personalității autorului. Prin eforturile sale s-a 
impus drept unul dintre cei mai atenți experți în pecetluirea stalinistă a 
României. Cercetător la Iași și apoi la Institutul pentru Studiul 
Totalitarismului din București, președinte al Colegiului Național pentru 
Studierea Arhivelor Securității (2000-2006)- îmi pare chiar primul 
președinte al instituției- acum crește generații de studenți și profesori în 
istorie la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Volumul acesta 
este efectiv un dar la adresa generațiilor tinere, un curs deschis despre 
tragedia prin care România a fost arestată, torturată, alienată. Cu mare 
talent scriitoricesc, autorul ne pune la dispoziție analize, interpretări și 
documente- unele remarcabil traduse și topite în actele istorice- ale 
perioadei în care stalinismul a fost injectat în vena de demnitate a 
poporului român. Sunt remarcabile paginile despre greva regală, 
atitudinea politicienilor- unii deveniți peste noapte politruci- acțiunile 
prin care sunt furate alegerile (zise ultimele libere din România). Ceea ce 
este însă înspăimântător, mai ales în actualul context, este neputința 
Marii Britanii, Franței și Statelor Unite de a salva oamenii de cultură 
politică, expunerea lor cu o naivitate vrednică de un film hollywoodian 
prost, mediocru. Pentru nostalgicii comunismului nu strică să 
urmărească cum oameni ca Ana Pauker ori Gheorghe Gheorghiu Dej, 
Petru Groza ori șleahta intereselor comunist- partinice au dat pe mâna 
lui Stalin libertatea și economia românească. Sunt câteva chipuri care 
trec dincolo de istorie. Îmi pare că Iuliu Maniu și Lucretiu Pătrășcanu- 
oricât ar fi de diferiți- exprimă cel mai dureros drama României, jocul de 
barbut politic la care a fost supusă. revin. Amănuntele din documente, 
așezarea lor în aliajul de text al cărții te obligă să reiei lecturi și să-și 
revezi opțiuni. Analiza făcută, de exemplu, factorului minorității 
maghiare în infiltrarea comunismului în România devine una dintre 
provocările lecturii și istoricul are tăria de a se ține echidistant, fără a fura 
însă conținutul de adevăr istoric pe care-l prezintă. O lecție muncită, 
așezată la îndemâna noastră prin forța unei scriituri remarcabile, 
excelent secondate de cunoașterea unei realități de care trebuie, 
obligatoriu, să ne aducem aminte. 

 


