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Sinteza articolului 

__________ Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 
continuă 
implementarea 
proiectului 
Mommypreneurs 

www.suceavalive.ro 
27.10.20 

Social În plină pandemie de COVID-19, 50 de mămici au reușit să finalizeze 
cursurile de Antreprenoriat și au pregătit planuri de afaceri competitive, 
a căror calitate a fost confirmată de către echipa de profesioniști de la 
USV. […] 
Performanța mămicilor este cu atât mai remarcabilă cu cât ele au 
început cursurile fizic, în campus, dar au fost nevoite să le urmeze apoi 
în spațiul virtual. Activitățile de instruire au continuat fără probleme 
datorită experienței lectorilor și adaptării perfecte la noul context.[…] 
Cursurile din proiectul Mommypreneurs sunt gratuite și se adresează, 
în principal, femeilor cu vârsta maximă de 29 de ani, care se află în 
concediu de maternitate sau care au terminat concediul, dar nu au un 
loc de muncă.[…] 
Înscrierile continuă și se fac prin completarea unui formular pe site-ul 
proiectului https://mommypreneurs.eu/ 
Acest proiect este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin 
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene. 
Proiectul a început în ianuarie 2019 și va fi implementat timp de 24 de 
luni, de către opt parteneri din șapte state europene: Cipru, Italia, 
Lituania, Polonia, Portugalia, România și Spania. Perioada de 
implementare a fost prelungita cu 3 luni, pentru a compensa decalajele 
apărute din cauza restricțiilor impuse de pandemie. 

__________ Mai mulți tineri 
filologi suceveni au 
participat la 
Conferința 
Internațională de la 
Sibiu 

www.suceavalive.ro 
27.10.20 

Social În zilele de 22, 23 și 24 octombrie, s-a desfășurat Conferința Tinerilor 
Cercetători în Filologie „Noi direcții și perspective metodologice în 
studiile lingvistice și literare”, organizată on-line de Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, la inițiativa prof. univ. dr. Andrei Terian, 
prorector pentru cercetare, inovare și internaționalizare. La cele nouă 
ateliere dedicate cercetărilor privind limba și literatura română, limbile 
și literaturile engleză, franceză, germană, cât și folclorul și studiile 



culturale au participat și zece doctoranzi în domeniul filologie din 
Universitatea suceveană. Aceștia, aflați în anii II și III de studii doctorale, 
îndrumați de profesorii universitari Mircea Diaconu, Rodica Nagy, 
Sanda-Maria Ardeleanu și Muguraș Constantinescu, au prezentat 
interesante comunicări în una dintre cele patru limbi ale colocviului, în 
funcție de domeniul lor specific de cercetare. 
Tinerii filologi, care au reprezentat strălucit Universitatea „Ștefan cel 
Mare” și, implicit, Școala doctorală de științe sociale și umaniste, sunt: 
Otilia Ungureanu,  Ioana-Daniela Bălăuță, Delia Pătrăucean, Alin 
Găleată, Carmen Dimitria, Mihaela Mihai, Ana Chibici, Irina Devderea, 
Mihaela Pînzariu. Lor li s-a adăugat și drd. Ana-Maria Antonesei, din anul 
I, care nu a împlinit încă o luna de activitate doctorală, dar care are deja 
experiența participării la conferințe din anii de licența și masterat, când 
a obținut câteva premii la concursuri de cercetare sau de traducere.[…] 
Și, revenind la bobocul din anul I de studii doctorale de la USV, Ana-
Maria Antonesei, fostă șefă de promoție a generației sale, fiindcă 
cercetarea ei în traductologie a stârnit interesul deosebit al 
moderatorilor, ea a primit invitația de a participa cu o contribuție 
despre fenomenul retraducerii la un volum colectiv pe teme de 
traductologie, ce va apărea la Universitatea gazdă. Un debut 
promițător, fără îndoială, onorant pentru cercetătoare, dar și pentru 
instituția pe care o reprezintă.[…] 

__________ Etapă intermediară 
în implementarea 
unui proiect 
cofinanțat din 
Fondul Social 
European pentru 
dezvoltarea 
programelor de 
studii și a culturii 
antreprenoriale la 
Universitatea 

www.edumanager.ro 
26.10.20 

Universități La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitatea de 
implementare a proiectului „Creșterea calității programelor de studii 
universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, 
POCU/379/6/21/124981, în valoare de 6.845.959,60 lei, cofinanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 
– 2020. Liderul de proiect este Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. 
Popa” din Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius” din 
Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și SIVECO ROMÂNIA 
S.A București. 



„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului 
universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 
universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și 
Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni, care 
vizează perfecționarea profesională a personalului didactic, în scopul 
furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-
învățare, dar și în scopul dezvoltării unor oferte educaționale cu grad 
ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de 
elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe 
formarea de competențe antreprenoriale și finalizată cu furnizarea noii 
oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a 
tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare. […] 

Bogdan 

Diaconița 

Premii câștigate de 
liceenii suceveni la 
Global Competition 
on Astronomy & 
Astrophysics 

www.radioimpactfm.ro 
26.10.20 

Știri Suceava Elevii DAVID TURTUREAN, DRAGOȘ SÎRGHI și MAURIZIO PAVEL de la 
Colegiul Ștefan cel  Mare Suceava au fost medaliați la competiția online 
Global Competition on Astronomy & Astrophysics, care a înlocuit în 
acest an Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. 
Echipa României a obținut 3 medalii de aur, 4 de argint, o medalie de 
bronz și o mențiune. 
Selecția echipei României a fost coordonată de CRISTIAN PÎRGHIE de la 
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. [...] 

www.stirilevivafm.ro 
26.10.20 

N.B. Un cadru didactic 
universitar, doi elevi 
și patru profesori 
din învățământul 
preuniversitar, 
confirmați, vineri, cu 
Covid-19 

www.crainou.ro 
26.10.20 

Actualitate Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava, 
Gabriela Băncilă, a declarat, vineri, că în cele 24 de ore anterioare au 
fost confirmați cu noul coronavirus un cadru didactic universitar, doi 
elevi și patru profesori din învățământul preuniversitar sucevean. [...] 
Totodată, au fost confirmați cu infecție cu noul coronavirus un profesor 
de la Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” Fălticeni, un profesor de la Școala 
Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura Humorului, un profesor de la 
Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, un profesor de la Centrul de 
Educație Incluzivă Suceava și un cadru didactic universitar de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, care a desfășurat activitatea 
didactică exclusiv online. 

www.monitorulsv.ro 
26.10.20 

 


