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Sinteza articolului 

__________ 130 de studenți din 
Iași și Suceava au 
obținut abilități 
practice de muncă 
prin Fundația 
Dreptul la Educație 

www.amosnews.ro 
01.10.20 

Societate Fundația Dreptul la Educație anunță încheierea proiectului „Simulator 
de Carieră”, având ca obiectiv general creșterea gradului de 
angajabilitate a 130 de studenți din regiunile Nord-Est și Sud-Est prin 
participarea la programe de învățare la locul de muncă. 
Activitățile specifice proiectului derulat de Fundația Dreptul la Educație 
au contribuit la îndeplinirea obiectivelor specifice prin dezvoltarea 
parteneriatului social la nivelul instituțiilor de învățământ și mediului 
privat. Astfel, trei parteneri au asigurat pregătirea teoretică, dar și 
practică, a studenților și integrarea lor pe piața muncii: Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 
și OTP Bank România. 
În cadrul proiectului desfășurat pe parcursul a doi ani și finalizat pe 25 
septembrie 2020, 140 de studenți (grup țintă și rezerve) și-au dezvoltat 
abilitățile și competențele-cheie transversale, în vederea menținerii 
competitivității pe piața muncii prin sesiuni de consiliere și orientare în 
carieră, precum și competențele profesionale specifice domeniului 
financiar-bancar în vederea creșterii inserției lor pe piața muncii prin 
participarea la stagii de practică organizate și derulate de către OTP 
Bank.[…] 
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Andreea 

Aiordachioaie  

Student diagnosticat 
cu Covid la Suceava 

www.monitorulbt.ro 
01.10.20 

Național Cu câteva zile înainte de începerea anului universitar, a apărut primul 
rezultat pozitiv de infectare cu SARS-CoV-2 la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava. 
Testarea Covid a studenților s-a efectuat în vederea ocupării locurilor în 
cămin, cu câteva zile înainte de începerea anului universitar. Purtătorul 
de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Gabriela Băncilă, a 
declarat, miercuri, că este vorba despre un student în anul I. Acesta este 
asimptomatic și se află în izolare acasă, în localitatea de domiciliu. 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. ing. Valentin 
Popa, a declarat, miercuri, că testarea studenților care vor să se cazeze 
la căminele instituției academice este obligatorie și că USV decontează 
200 de lei din costul testării. 
Universitatea decontează și pentru testarea studenților care nu stau la 
cămin. Pentru aceștia nu este obligatoriu să verifice dacă sunt purtători 
ai noului coronavirus. În căminele USV ar urma să se cazeze, în perioada 
următoare, peste 1.100 de studenți. Capacitatea de cazare este de 
aproximativ 1.400 de locuri. Măsurile de prevenire a răspândirii SARS-
CoV-2 au dus la împărțirea activității universitare între prezența fizică și 
online. Astfel încât într-o primă etapă vor sta în cămine circa 1.100 de 
studenți. 
La USV sunt peste 10.000 de studenți și aproximativ 1.000 de cadre 
didactice și personal administrativ. 

Bogdan 

Diaconita 

Caiete eminesciene 
donate Bibliotecii 
USV 

www.radioimpactfm.ro 
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Știri Fondul de carte al Bibliotecii Universității Suceava s-a îmbogățit cu cele 
47 de Caiete eminesciene, din volumele facsimilate de Academia 
Română în anul 2005. Această donație vine să completeze fondul de 
carte eminesciană de la Biblioteca Universitară din Suceava, care 
conține, printre altele, Ediția Perpessicius și alte ediții princeps din 
opera poetului. 
Facsimilarea Caietelor eminesciene, donate Bibliotecii Academiei 
Române de către TITU MAIORESCU, a fost un proiect pentru care s-a 
luptat CONSTANTIN NOICA din dorința de a face posibil accesul oricărui 
om de cultură la manuscrisele eminesciene, aflate în pericol de 
degradare. Realizat după zeci de ani de la inițiativa lui NOICA, proiectul 
necesită astăzi   digitalizarea manuscriselor eminesciene. 
Donația către Biblioteca USV a fost făcută de Biblioteca Academiei 
Române și constituie o modalitate importantă de cercetare pentru 
cadre didactice, studenți, doctoranzi și cercetători în domeniul filologiei. 
Volumele sunt însoțite de 20 de CD -uri care conțin integrala operei 
eminesciene. 
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altele Rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București, Sorin Cîmpeanu, a fost reales în funcția de președinte al 



Consiliului Național al Rectorilor, iar rectorul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Valentin Popa, a fost ales vicepreședinte: „Răbdare, 
Valentine, răbdare, că doar ai fost ministru al Educației după mine. Și 
tot după mine o să fii și președintele CNR. După mine, după alții nu sunt 
chiar așa sigur”. 
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altele Diaconul Vasile Demciuc, care este și director al Departamentului de 
Științe Umane și Social Politice din cadrul Facultății de Istorie și 
Geografie a Universității <Ștefan cel Mare>, a fost hirotesit arhidiacon 
de către arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte 
Calinic: „Sărut mâna și mulțumesc, Înaltpreasfinția Voastră. Și pentru că 
nu vreau să vă rămân dator, am să vă rog să acceptați invitația mea de 
a trece pe la universitate, pentru că am pus deoparte o catedră pentru 
dumneavoastră. Dar să veniți cu doi preoți mai voinici, pentru că nu o 
să o puteți căra singur până la Arhiepiscopie”. 

 

 

 

 

 

 

 


