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O nouă serie de 
cursuri gratuite de 
antreprenoriat și 
competențe digitale 
pentru mămici, la 
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Ultima oră local Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează o nouă serie 
de cursuri gratuite  de antreprenoriat și competențe digitale pentru 
mămicile cu vârsta maximă de 29 de ani care se află în concediu de 
maternitate sau au terminat concediul și nu au un loc de muncă. 
Cursurile încep în ultima săptămână a lunii noiembrie 2020, se 
desfășoară online și au o durată de trei luni. Pentru o bună desfășurare 
a activităților, este recomandată conectarea de pe un calculator 
personal/laptop. 
Mamele care aleg cursurile de instruire antreprenorială vor dobândi 
abilități și cunoștințe de bază (juridice, financiare, de marketing, 
operațiuni, rețea) necesare dezvoltării ideilor de afaceri, lansării de 
startup-uri și comercializării produselor / serviciilor. 
Cursurile de IT se axează preponderent pe comerț electronic și web 
design. Subiectele care urmează să fie predate vor dezvolta cele mai 
solicitate abilități digitale pe piață în acest moment, la un nivel care nu 
necesită o experiență anterioară extinsă în domeniul IT. 
Cursurile sunt susținute de lectori, angajați ai USV, afiliați la Facultatea 
de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și la Facultatea de Științe 
Economice și Administrație Publică, toți cu experiență în predare și 
colaborare cu adulții. 
„Oferim servicii gratuite de îngrijire a copilului în perioada desfășurării 
cursurilor pentru mămicile din municipiul Suceava. 
Toate absolventele primesc diplome și sunt incluse într-o bază de date 
a USV, pentru a beneficia de alte oportunități de instruire și participare 
la proiecte care susțin comunitatea locală”, au transmis reprezentanții 
USV. 
Înscrierile se fac prin completarea unui formular pe site-ul proiectului 
https://mommypreneurs.eu/[…] 
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Oana Nuțu 33 de posturi 
didactice sunt 
vacante în cadrul 
celor 10 facultăți ale 
USV 
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Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a aprobat în cadrul ședinței 
Consiliului de Administrație din data de 27 octombrie scoaterea la 
concurs a posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, 
semestrul I, anul universitar 2020-2021. Lista posturilor didactice 
vacante în semestrul I al actualului an universitar, care au fost propuse 
de consiliile facultăților din cadrul USV pentru a fi scoase la concurs pe 
perioadă nedeterminată, cuprinde două posturi de profesor universitar, 
11 de asistent, câte 6 de lector și de conferențiar și opt posturi de șef de 
lucrări. 
Facultatea de Drept și Științe Administrative are nevoie de un profesor 
universitar pentru drept penal și doi lectori în cadrul Departamentului 
de Drept și Științe Administrative. 
Facultatea de Educație Fizică și Sport a scos la concurs un post de 
asistent, în cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport, două 
posturi de conferențiar și unul pentru șef de lucrări, în cadrul 
Departamentului de Sănătate și Dezvoltare umană. 
Trei posturi de șef de lucrări sunt vacante în cadrul Facultății de Inginerie 
Alimentară, un singur post, de asistent universitar, a fost scos la concurs 
la Facultatea de Istorie și Geografie – Departamentul de științe Umane, 
iar la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică este 
nevoie de un conferențiar la Departamentul de Contabilitate, Audit și 
Finanțe. 
Facultatea de Silvicultură are vacante un post de profesor universitar și 
unul de asistent, Facultatea de științe ale Educației a scos la concurs câte 
două posturi de lector și de asistent universitar, iar la Facultatea de 
Litere și Științe ale Comunicării s-au vacantat două posturi de lector, alte 
două de asistent și un post de conferențiar. 
În cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management 
au fost propuse și aprobate pentru a fi scoase la concurs trei posturi de 
șef de lucrări, unul de asistent și unul de conferențiar. 
La Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor au fost 
propuse de către Consiliul de Administrație un post de șef de lucrări, 



unul de conferențiar și patru posturi de asistent, fiind aprobată 
scoaterea la concurs a trei dintre ele.[…] 

O. Nuțu 13 elevi, 8 cadre 
didactice și 5 
studenți, printre 
cazurile de COVID 
depistate în județul 
Suceava în ultimele 
24 de ore 
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Suceava Anchetele epidemiologice realizate de inspectorii Direcției de Sănătate 
Publică (DSP) Suceava în ultimele 24 de ore au scos la iveală 26 de cazuri 
noi de COVID în sistemul de educație din județ. În primul rând, 13 cazuri 
au fost depistate printre elevi, opt sunt cadre didactice, iar celelalte 5 
sunt raportate la studenți din județ.[…] 
DSP a raportat azi și cinci cazuri de COVID depistate în rândul 
studenților, fiind vorba despre un student din Câmpulung care studiază 
la o universitate din Iași, doi studenți înscriși la facultăți din Cluj, care 
provin din Suceava și Câmpulung, și doi studenți de la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, unul din Siminicea, înscris la Facultatea de 
Educație Fizică și Sport, iar celălalt din Suceava, care studiază la 
Facultatea de Științe ale Educației, specializarea Psihologie. „Studenta 
de la Psihologie, USV, este și cadru didactic la Colegiul Național 
<Dimitrie Cantemir> Suceava”, a precizat purtătorul de cuvânt al DSP 
Suceava, Gabriela Băncilă. 

www.crainou.ro 
03.11.20 

www.radioiasi.ro 
03.11.20 

www.stiridinbucovina.ro 
03.11.20 

www.bunadimineataiasi.ro 
04.11.20 

__________ Asociația pentru 
Turism Bucovina are 
o nouă echipă de 
conducere din care 
fac parte și doi 
dorneni. Vezi cine 
sunt! 
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__________ Începând din data de 30 octombrie 2020, Asociația pentru Turism 

Bucovina are o nouă echipă de conducere cu un Consiliu Director 

format din 9 membri: 

1. Loredana Proțiencu (Hotel Continental Suceava)  
2. Carmen Năstase (Universitatea Ștefan Cel Mare Suceava)  
3. Lucian Gheorghiu (Camera de Comerț și Industrie Suceava) […] 

 

 

 


