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- Primăvara la USV 
începe cu formarea 
continuă a 
profesorilor de 
limba franceză 

svnews.ro 
27.03.23 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui, în perioada 31 
martie – 1 aprilie 2023, a șasea ediție a manifestării „Printemps de 
l’innovation du français”, sub titlul „Nouvelles pratiques de classe et 
enseignement du français”, având ca obiectiv principal familiarizarea 
profesorilor de limba franceză cu strategii inovatoare din domeniul 
didacticii limbii franceze și interacțiunea autentică în cadrul atelierelor 
de formare în vederea progresului educațional. Ediția din acest an va 
avea un format hibrid, atelierele on site interactive îmbinându-se cu 
webinariile la care vor avea acces toți participanții. 
Profesori din județele Suceava și Botoșani, alături de experți 
internaționali și formatorii invitați vor participa la acest eveniment, care 
își propune să abordeze tehnici de predare a limbii franceze și de 
transmitere a valorilor civilizației francofone prin intermediul unor 
canale de comunicare autentice și activități antrenante. 
După ceremonia de deschidere, participanții la manifestare vor asista la 
o conferință susținută de domnul Thierry Gaillat, cu tema: « Et si on 
apprenait les langues par l’usage qu’on en fait, en réalisant des tâches 
ancrées dans la vie réelle, par le biais du numérique ? » care va avea o 
abordare socio-acțională prin care se vor prezenta activități ce pot fi puse 
în practică la ora de franceză, inspirate din viața reală, însă puse în 
practică prin intermediul digitalului. 
În acest an, stagiul de formare va cuprinde cinci ateliere on site și 2 
webinarii, animate de specialiști în domeniul didacticii FLE, având ca 
teme practici inovatoare de predare-învățare. Rémi Gérôme, Martin 
Olivier, Lavinia Enache, Zouhir Hariq, Régis Chevandier, Mihai 
Grăjdeanu și Annick Hatterer  vor susține ateliere interactive și vor veni 
cu metode noi de abordare a limbii franceze în cadrul orelor de curs 
stimulând studiul limbii franceze prin joc, cântec și resurse digitale. [...] 
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Beatrice 
Oșean 

La Universitatea 
Suceava au început 
lucrările la Centrul 
de securitate 
cibernetică și la 
extinderea Corpului 

ziaruldepenet.ro 
27.03.23 

- În campusul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, pe porțiunea 
dintre zonele de acces dinspre Camera de Comerț și dinspre Piața Mică, 
se desfășoară ample lucrări. 
În partea dinspre bazinul de înot și auditorium va fi construit un Centru 
de cercetare, dezvoltare și inovare în inteligență ambientală și securitate 
cibernetică. 



G Lucrările sunt executate de SC Casa Design SRL Gura Humorului, nu mai 
puțin de cinci firme asigură proiectul general, data finalizării lucrărilor 
fiind martie 2024. 
În partea dinspre Piața Mică se extinde și se reabilitează Corpul G al USV. 
Proiectul lucrării aparține SC Moldproiect ASD SRL Suceava, iar 
constructor este SC ADN Global Earth SRL Vama. 
Termenul limită pentru finalizarea investițiilor este septembrie 2024. 

- Conferința „Dreptul 
afacerilor în 
dinamica inovării”. 
Remodelarea 
dreptului afacerilor 
sub impactul 
realității / 19-20 mai 
2023, Iași 

evenimente.juridice.ro 
27.03.23 

- La confluența dintre realitate și dreptul afacerilor, apar mai multe 
întrebări cu privire la perspectivele unei astfel de întâlniri și a capacității 
dreptului afacerilor de a fi un spațiu normativ inovator și extins. 
Efervescența creatoare a fațetelor realității (socială – războiul și criza 
energetică; tehnologică – tehnologiile emergente sau/și disruptive, 
digitalizarea; ecologică – încălzirea globală și schimbările de mediu) 
acționează asupra dreptului și reclamă adaptarea normei juridice. 
Dezbaterile vor fi grupate în jurul unor probleme actuale și complexe 
precum: 
– Societățile: aceiași vechi actori pe scena noii realități? 
– Dinamica obligațiilor: de la focul războiului la tirul digitalizării și al 
tehnologiilor emergente și disruptive 
– Arbitrajul: un pas spre „binele comun” al mediului de afaceri și al 
societății 
– (Pre) Insolvența: tărâmul fără de sfârșit al schimbărilor 
Speakerii sunt profesori și cercetători de la universitățile de prestigiu din 
România care, în același timp, sunt și practicieni de marcă în domeniul 
dreptului afacerilor cu preocupări aferente tematicii propuse. 
Evenimentul se adresează atât juriștilor (avocați, arbitri, practicieni în 
insolvență, magistrați, funcționari publici, consilieri juridici, registratori 
de registrul comerțului,  etc.) cât și altor specialiști implicați în mediul de 
afaceri (economiști, consultanți fiscali, etc.) interesați de problematica 
abordată. 
PROGRAM CONFERINȚĂ 
Vineri, 19 mai 2023 [...] 
Panelul 2. Societățile – aceiași vechi actori pe scena noii realități? 
Moderator: Prof. univ. dr. Radu Catană, Facultatea de Drept, 
Universitatea Babeș-Bolyai 
Speakeri: 
[...]– Conf. univ. dr. Maria Nica-Dumitru, Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț 



și Industrie Iași [...] 
Panelul 4.  Arbitrajul – un pas spre „binele comun” al mediului de afaceri 
și al societății  
[...] – Prof. univ. dr. Aurora Ciucă, Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava[...] 

- Liceul „Vasile 
Conta” Târgu 
Neamț: Festivalul 
Național 
INOVAFEST, un 
real succes 

zch.ro 
27.03.23 

- Festivalul Național Școlar INOVAFEST, aflat la cea de-a XII-a ediție, s-a 
desfășurat la Liceul „Vasile Conta” în perioada 24-25 martie. 
Evenimentul a adus laolaltă profesori de la 20 de universități tehnice din 
țară, elevi și oameni de afaceri. În cadrul celor patru secțiuni, Comunicări 
științifice, Tehnică și tehnologie, Energie verde, Antreprenoriat și 
inovare, elevii și profesori și-au testat aptitudinile. [...] 
Deschiderea festivalului a avut loc vineri la Casa Culturii „Ion Creangă”. 
Printre participanți s-a numărat și prefectul Adrian Niță, dar și numeroși 
profesori, elevi, părinți, oameni de afaceri și invitați. 
Pe scenă au urcat pentru a transmite mesaje de susținere, Adrian Niță, 
prefectul județului Neamț, inspector școlar, prof. Steluța Postolică din 
partea ISJ Neamț, coordonator-inspector regional Nord-Est, prof. 
Florentina Vasilescu, prof.univ.dr. Vasile Moise și Paul Svasta de la 
Universitatea Politehnică din București, profesorii universitari doctori 
Vlad Cehan, Radu Bozomitu, Marius Brânzilă, Constantin Sărmășanu, și 
Ion Bogdan de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, 
prof.univ. dr. inginer Laurențiu Milici de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, prof.univ.dr. Vlad Bande  de la Universitatea Tehnică 
din Cluj Napoca, prof.univ.dr. Paul Gasner  de la Facultatea de Fizică de 
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași dar și reprezentanți ai 
mediului de afaceri local, cum ar fi doamna Teodora Mihăileasa de la 
„Sofiaman”, Mihai Stoica de la Pensiunea „Carol”, Petru Cioacă de la 
fabrica de ciorapi „Petra Elisa” și alții. 

Dorin Luca Marin Gherman, 
lector universitar 
dr.: Inventivitatea 
propagandei 
Federației Ruse este 
enormă 

presamil.ro 
24.03.23 

- Marin Gherman este lector universitar dr. la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, unde predă relații internaționale. Acesta este, de 
asemenea, fondator și redactor-șef al Centrului Media BucPress, trust de 
presă de limbă română de la Cernăuți. Totodată, scrie pentru Libertatea 
și demontează narațiuni ale propagandei ruse pentru Veridica.ro. 
La un an de la începutul războiului pe scară largă declanșat de Rusia 
împotriva Ucrainei, acesta a acordat un interviu Observatorului militar 
despre cum funcționează propaganda rusă, care îi sunt narațiunile 
principale și alte subiecte de interes pentru cititorii noștri. 
Aș vrea să începem cronologic, pentru a sesiza, poate, niște evoluții. Care 
au fost narațiunile propagandei ruse în Ucraina înainte de război și cum 



au pregătit acestea terenul pentru invazia la scară largă? 
Narațiunile false, toxice au debutat în 2014. Ce-i drept, ele au avut niște 
rădăcini undeva prin 2010-2012, când au avut loc alegeri prezidențiale și 
parlamentare în Ucraina. Au fost tot mai accentuate și mai mult 
dezvoltate în direcția portretizării unor lideri politici ca fiind niște 
continuatori ai nazismului, ai radicalismului, extremismului, prezentării 
forțelor proeuropene ucrainene ca fiind, în primul rând, 
naționaliste/naziste. 
Apoi, după 2014, au apărut tot mai multe articole, reportaje la televiziuni 
și radio despre „genocidul”, „masacrul” împotriva rusofonilor din 
Donbas: „rusofonii suferă”, „rusofonii n-au niciun drept”, „cei din vest 
vor să se răzbune pe cei din est”, „populația din estul țării este nucleul 
economic al Ucrainei, iar cei din vest pur și simplu se odihnesc, iar estul 
hrănește vestul”. Acestea au fost niște sloganuri electorale o perioadă de 
timp, inclusiv până la invazia asupra Ucrainei la scară largă. [...] 

 


