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Sinteza articolului 

Oana Nuțu Primul master 
comun 
internațional, 
condus de un 
consorțiu de 
instituții de 
învățământ 
superior, din 
toamnă la USV 

obiectivdesuceava.ro 
24.01.23 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava implementează, din toamna 
acestui an, un program de master comun internațional în reziliență în 
contexte educaționale. 
Cererile de burse pentru prima admisie pot fi depuse până pe 15 februarie 
a.c. 
Masterul comun Erasmus Mundus în reziliență în contexte educaționale 
-EMJM FLOURISH este un program de master inovator cu normă 
întreagă de 2 ani, care își propune să formeze cadre didactice care să 
ofere o educație relevantă și echilibrată copiilor care trăiesc în medii 
defavorizate și marginalizate. 
Programul este oferit de Universitatea Malta (partener principal), 
Universitatea Creta, Grecia, Universitatea din Lisabona, Portugalia și 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și este susținut de alți cinci 
parteneri asociați, Universitatea Dalhousie, Canada; Universitatea din 
Pretoria, Africa de Sud, Universitatea Orebro, Suedia, Universitatea din 
Sao Paolo, Brazilia, și Centrul european de instruire în psihologie școlară. 
Masterul comun Erasmus Mundus este primul master comun 
internațional, fiind condus de un consorțiu de instituții de învățământ 
superior și oferă o oportunitate unică. Prima ediție va începe în 
octombrie 2023, cu trei mobilități, la universități diferite. 

centruldepresa.ro 
24.01.23 
stirilocale.info.ro 
24.01.23 
ziareonline24.ro 
24.01.23 

Daniela 
Micuțariu 

Părintele Constantin 
Necula va 
conferenția la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava 

monitorulsv.ro 
25.01.23 

- Părintele Constantin Necula va conferenția vineri, 3 februarie 2023, 
începând cu ora 18:00, în  Aula Magna a Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin 
Sectoarele Cultural și Media și comunicare ale Centrului Eparhial, și 
Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”, în contextul Zilei 
Internaționale a Tineretului Ortodox.   
Organizatorii au ales ca invitatul Conferinței „Întâmpinarea tinereții cu 
Hristos”, ediția a II-a, eveniment cultural-educațional, să fie pr. prof. 
univ. dr. habil. Constantin-Valer Necula, prodecan al Facultății de 
Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Șaguna”, din cadrul Universității 
„Lucian Blaga” din Sibiu. 
Programul serii de vineri, 3 februarie, conform datelor oferite de prof. 
Daniela Ceredeev, inspector școlar, coordonator de eveniment, mai 
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cuprinde recitalul „Dragostea de neam și țară”, susținut de Grupul vocal-
tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni”, de la Liceul Tehnologic Ion Nistor, 
Vicovu de Sus; „Panelul olimpicilor, Cerurile-n cărți, la îndemână”, 
multiplă prezentare de carte, cu participarea elevilor suceveni premianți 
la etapele naționale, nivel gimnaziu și liceu, ale Olimpiadei Naționale de 
Religie, Cultul Ortodox, 2022; Salon binar de carte Editura Agnos, Sibiu 
– Editura Crimca, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Înscrierea în 
vederea participării la conferință se realizează, în limita locurilor de care 
dispune Aula Magna, prin completarea acestui formular: https://docs. 
google.com/forms/d/1hPdjF2s7aYrNKcXSGwNgpsyTQTscObn3xs5Ge3
-iECE/edit 
Organizatorii au transmis că această conferință va fi transmisă live, pe 
pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 

Radu Lupașcu Simpozionul „Valori 
perene în creația 
Mitropolitului 
Bartolomeu Valeriu 
Anania”, la a X-a 
ediție în USV 

monitorulsv.ro 
21.01.23 

- Lucrările celei de a X-a ediții a Simpozionului Național „Valori perene în 
creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania” au debutat și s-au 
desfășurat în cursul zilei de vineri, 20 ianuarie, la Universitatea ”Ștefan 
cel Mare” din Suceava. Începând cu ora 09.30, în sala Auditorium Joseph 
Schmidt audiența numeroasă a asistat la prezentarea unor conferințe 
despre personalitatea marelui mitropolit, au fost lansate volume din 
creația ierarhului și a fost decernat un mare premiu care îi poartă 
numele. O slujbă de pomenire a marelui mitropolit va avea loc astăzi, la 
Mănăstirea Dragomirna, fiind oficiată de PS Părintele Damaschin 
Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 
Cuvânt de bun venit și momente de teatru din creația înaltului ierarh, în 
programul simpozionului 
În deschiderea simpozionului, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, 
prorector USV, a evocat figura excepțională a intelectualului și omului de 
spirit Bartolomeu Anania, o personalitate prin intermediul căreia putem 
marca toată istoria celei de a doua jumătăți a secolului XX, o figură de 
prim rang care a mărturisit despre valorile în care ar trebui să credem. 
„Universitatea trăiește acest privilegiu împreună cu dumneavoastră de a 
fi gazda acestui eveniment încă de la prima ediție, Bartolomeu Anania 
fiind o figură relevantă pentru spiritul românesc și pentru această 
ambivalență de literat și teolog de marcă și în același timp, om al cetății”, 
a spus Mircea A. Diaconu. El a evocat apoi experiența trăită de 
Bartolomeu Anania în închisorile comuniste, „unde întreaga creație a sa 
a <scris-o pe creier> ca pe o tăbliță, ieșind din detenție după 6 ani 
purtând în memorie două piese de teatru complete și o multitudine de 
poezii, totalizând peste 12.000 de versuri. Șase ani care i-au dat sens și 
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au construit o identitate solidă.” 
Microfonul a fost preluat apoi, pentru deschiderea oficială, de prof. 
Daniela Ceredeev, inspector de religie la IȘJ Suceava, care i-a amintit pe 
bravii organizatori ai celor 10 ediții ale simpozionului dedicate 
Mitropolitului Bartolomeu și a vorbit despre lucrările prezentate aici de-
a lungul timpului. 
Programul a continuat cu un moment de teatru pus în scenă de Grupul 
„Copiii voievodului” de la Școala Gimnazială Nr. 7 „Grigore Ghica 
Voievod” - o adaptare după ”Păhărelul cu nectar ”de Valeriu Anania, 
coordonator prof. Monica Matei. [...] 

N.B. Avem cam același 
fenomen ca și în 
privința corupției 
sau a tăierilor ilegale 

crainou.ro 
20.01.23 

- Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat al Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava (USV), prof. univ. dr. Laura Bouriaud, a 
declarat la Subiectul Zilei de la News Bucovina că la USV titlurile de 
doctor nu se dau pe bandă rulantă și că pentru obținerea acestei diplome 
există inclusiv o evaluare externă. 
Laura Bouriaud a spus că USV mizează pe formare de doctorat și nu pe 
diploma de doctor. 
„Noi insistăm, cel puțin din anul 2010, pe doctorat ca pe o perioadă de 
formare și nu de obținere a diplomei, chiar dacă unii oameni care vin o 
fac pentru că e un stimulent la salariu. Prin sistemul de formare al nostru 
cu comisie de îndrumare cu membri externi, cu obligația de a publica 
patru articole, care înseamnă iar o evaluare externă, nu poți fabrica o 
diplomă de doctorat. Cel puțin la noi, la Suceava, nu se poate fabrica o 
diplomă de doctorat” a spus Laura Bouriaud. 
Ea a apreciat că, în privința plagiatelor, se poate vorbi cam despre același 
fenomen ca și în privința corupției sau a tăierilor ilegale. 
„S-au luat cu adevărat măsuri și s-a făcut cu adevărat o conștientizare a 
problemei; avem acum percepția că problema este mai mare decât 
oricând. În realitate sunt zece ani de politici anticorupție, politici 
împotriva plagiatului, în care se vede un progres în sensul că acum îi 
depistăm, îi arătăm public, îi sancționăm” a spus universitarul sucevean. 
Mai mult, ea consideră că „spiritul de plagiat” este încurajat încă de pe 
băncile școlii generale. 
Spiritul de fraudă, cultivat din școala generală! 
„Plagiatul începe din școala generală, când în loc să i se ceară copilului să 
citească o carte sau să analizeze un text, i se cere să facă un referat pe 
ceva. Copilul vine cu referatul făcut, copiind ce a găsit și el pe internet. 
Le cultivăm spiritul acesta de fraudă încă de mici când, în loc să insistăm 
pe capacitatea de sinteză și pe onestitate intelectuală și de mici îi punem 



să aducă un referat și am scăpat” a explicat Laura Bouriaud. 
Profesorul universitar sucevean a arătat că s-a ajuns în această situație 
pe măsură ce s-au putut copia ușor texte din diverse lucrări. 
„Meci” pierdut pe terenul onestității personale 
„La un moment dat a fost foarte ușor să copiem câte un paragraf de ici, 
de colo și am făcut o carte. Cărțile din cărți se fac ș.a.m.d. A mers așa 
până când a apărut jurnalismul de investigații și până când au apărut 
softurile de depistare a plagiatelor. În anii 2000 se miza pe onestitatea 
intelectuală a conducătorului de doctorat și a doctorandului. Acolo am 
pierdut meciul” a mai spus universitarul sucevean. 
Ea a arătat că la USV nu s-au produs doctori pe bandă rulantă, amintind 
că în urmă cu 10 ani erau abia 26 de doctori, iar în 2005 erau unu sau doi 
doctoranzi. 
Laura Bouriaud consideră că este bine dacă ar exista mult mai mulți 
doctoranzi, pentru că România nu stă foarte bine nici în ceea ce privește 
procentul din populație cu studii universitare și nici cel al doctorilor în 
diverse domenii. 

- Clubul Voiaj de la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 

monitorulsv.ro 
25.01.23 

- În anul 2000, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a înființat 
organizația studențească Club Voiaj. Aceasta a apărut la inițiativa a doi 
studenți, Mihai Ioachimciuc și Doru Capră, de la programul de studii 
„Conducerea unităților comerciale și de turism”. Împreună am identificat 
existența unei cereri turistice neacoperite în rândul studenților care își 
doreau să călătorească și să câștige și experiență ca agenți de turism. 
Misiunea asumată a fost și este de a oferi studenților Universității din 
Suceava și elevilor din cadrul colegiilor, liceelor și școlilor o alternativă 
viabilă pentru practică, experiență în domeniul turismului și distracție pe 
măsură. 
Membrii acestei firme-exercițiu dobândesc cunoștințe practice și își 
dezvoltă abilitățile de ghid și agent de turism în domenii de specialitate 
precum: Marketing în turism, Tehnica operațiunilor de turism, 
Ecoturism etc. 
Printre activitățile Clubului Voiaj se numără: organizarea de excursii, 
sejururi, tabere și revelioane la munte și la mare (se oferă reduceri și 
gratuități studenților cu venituri reduse care se implică în organizarea și 
promovarea activităților Clubului de turism Voiaj); facilitarea efectuării 
de către membrii Clubului Voiaj a unor stagii de pregătire practică în 
cadrul agențiilor de turism, unităților de cazare, centrelor de informare 
turistică; oferirea de informații cu privire la locurile de muncă 
disponibile în turism, tendințele și oportunitățile de pe piața turistică; 



facilitarea găsirii locurilor de practică în turism pentru studenții 
universității și pentru elevii de la colegiile ori liceele care au constituite 
filiale ale Clubului de turism Voiaj (de ex. Club Voiaj junior de la Colegiul 
Tehnic de Industrie Alimentară Suceava); constituirea și consolidarea 
unei baze de date privind turismul din Bucovina: unități de cazare, 
societăți comerciale de transport, agenții de turism, centre de informare 
turistică, atracții - informații ce sunt disponibile pe pagina Centrului de 
informare și marketing turistic Bucovina www.tourisminbucovina.ro; 
implicarea în organizarea practicii în cadrul cursurilor de formare de 
ghizi și agenți de turism în vederea obținerii atestatului de ghid-agent de 
turism; promovarea turismului din județul Suceava în grupul 
www.facebook.com/groups/turismsuceava. [...] 

Eva Miron Aurora Ciuca se 
numara printre 
candidații pentru 
funcția de judecător 
la Curtea Penală 
Internațională, 
instituție care 
cercetează crimele 
împotriva umanității 
din Ucraina 

7est.ro 
21.01.23 

- România, judecător la Curtea Penală Internațională. Judecătoarea Iulia 
Antoanella Motoc se află pe lista scurtă a magistraților selectați de 
Ministerul Justiției pentru funcția de judecător la Curtea Penală 
Internațională. Pe lista scurtă se mai află Aurora Ciucă, Laura Maria 
Crăciunean Tatu și Nicolae Ploeșteanu. Sesiunea de audiere a 
candidaților va avea loc pe 30 ianuarie, în sistem de videoconferință. În 
vara anului 2021, după ce a pierdut concursul pentru funcția de judecător 
la Tribunalul Uniunii Europene, Iulia Motoc i-a numit „șobolani” pe 
ministrul Justiției de atunci, Stelian Ion, și pe Fabian Gyula. România, 
judecător la Curtea Penală Internațională Procedura pentru desemnarea 
candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea Penală 
Internațională (CPI) a fost aprobată de Guvernul României printr-un 
Memorandum, la data de 15 noiembrie 2022. Conform anunțului de 
selecție a candidaților, România poate nominaliza un candidat pentru 
unul din posturile vacante de judecător până la 26 martie 2023. 
Judecătorii Curții Penale Internaționale vor avea un mandat de nouă ani. 
Condițiile și modalitatea de numire a judecătorilor la Curtea Penală 
Internațională sunt prevăzute în Statutul de la Roma și în Rezoluția ASP-
CPI/18/Res.4. Conform statului de la Roma, judecătorii sunt aleși dintre 
persoanele care se bucură de o înaltă considerație morală, cunoscute 
pentru imparțialitatea și integritatea lor și întrunind condițiile cerute in 
statele lor respective pentru exercitarea celor mai înalte funcții judiciare. 
Comisia de selecție a judecătorului din partea României este prezidată de 
Traian Laurențiu Hristea, secretarul de stat pentru strategii diplomatice 
și afaceri globale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. [...] 
Experiență profesională a Aurorei Ciuca 2012-2023: Profesor, Facultatea 
de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare”, 



Suceava, titularul disciplinelor Drept internațional public, Protecția 
internațională a drepturilor omului 2019-2023: Profesor Hab., Școala 
doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, 
București 2019-2023: Formator INPPA, Centrul Teritorial Iași, 
disciplina Drept european al drepturilor omului [...] 

 


