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__________ Studenții suceveni 
inițiază campania 
„Donează sânge 
constant. Fii erou!” 

www.newsbucovina.ro 
25.11.20 

Social În contextul în care Centrul Județean de Transfuzii Suceava are nevoie 
de donatori, studenții specializării „Media Digitală” din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” s-au mobilizat și s-au implicat concret, 
donând sânge. În paralel, ei și-au propus să desfășoare campania 
„Donează sânge constant. Fii erou!” și în mediul online, prin distribuirea 
unor machete informative despre donare, a anunțat printr-un 
comunicat de presă Universitatea suceveană. 
„Acum, mai mult ca oricând, ne dorim să fim aproape unii de ceilalți. 
Echipa noastră a donat deja la Centrul Județean de Transfuzii Suceava. 
Este ceva ce studenții au oferit „din inimă”, este un act responsabil, cu 
o importantă încărcătură civică. Studenții au donat sânge benevol. 
Scopul campaniei este acela de a crește gradul de conștientizare asupra 
importanței donării de sânge. Statisticile arată că, în țara noastră, unul 
din zece pacienți spitalizați are nevoie de sânge sau de produse derivate 
din sânge. Din păcate, în România nu este acoperită nici măcar jumătate 
din această nevoie”, a menționat coordonatoarea campaniei, Iulia 
Sîrghi-Covalciuc. 
Detalii despre studenții care se alături campaniei pot fi obținute de pe 
pagina de facebook a campaniei. 
Campania a fost inițiată de studenții de la Media Digitală din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și susținută de Radio USV și 
Digital Media Center. 

www.agerpres.ro 
25.11.20 

www.suceavalive.ro 
25.11.20 

www.newsme.ro 
25.11.20 

__________ Aproape 200 de 
mămici s-au înscris 
la cursurile gratuite 
Mommypreneurs, 
organizate de USV 

www.newsbucovina.ro 
25.11.20 

Social Aproape 200 de mămici s-au înscris la ultima serie de cursuri gratuite 
organizate de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul 
proiectului Mommyreneurs. 
Dintre acestea, 118 au optat pentru cursurile de Competențe digitale, și 
alte 76 au ales cursurile de Antreprenoriat. Mămicile sunt din Suceava, 

www.suceavalive.ro 
25.11.20 

www.stirisuceava.net 
25.11.20 



 Botoșani, Iași, Cluj, Tulcea și Timișoara, precum și românce care în acest 
moment se află în Germania și Austria. 
La cursuri participă atât mămici înscrise recent, cât și mămici care s-au 
înscris în seriile anterioare, dar nu au putut participa din motive 
personale sau din cauza distanței. 
Cursurile se vor desfășura online, de două ori pe săptămână, pe 
platforma Google Meet. Totodată, lectorii vor fi disponibili online 
pentru consultanță, câte două ore pe săptămână, și vor susține 
mămicile pentru ca acestea sa depășească obstacolele inerente 
perioadei.[…] 

www.stirilevivafm.ro 
25.11.20 

www.newsme.ro 
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__________ Valorificarea 
activității de 
cercetare prin 
comunicări 
științifice, workshop 
organizat de USV 

www.stirisuceava.net 
25.11.20 

Educație, 
Evenimente 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în data de 27 
noiembrie, începând cu ora 15.00, workshopul „Valorificarea activității 
de cercetare prin comunicări științifice”.  
Workshopul va fi susținut de către doamna șef lucrări dr. ing. Elena – 
Daniela LUPU, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor (USV).  
Subiectele abordate în cadrul evenimentului vor include, printre altele, 
beneficiile comunicării și publicării rezultatelor științifice, modalitățile 
de diseminare a rezultatelor cercetării, prezentarea principalelor baze 
internaționale de date ca surse de documentare, precum și prezentarea 
elementelor structurale și a cerințelor de redactare pentru o lucrare 
științifică. […] 

www.stirilevivafm.ro 
25.11.20 

Valentina 

Podgorneac 

Ceremonia de Ziua 
Națională și 
inaugurarea 
luminițelor la 
Suceava va avea loc 
fără public și fast 

www.9am.ro 
25.11.20 
 

Social În municipiul Suceava ceremonialul de Ziua Națională a României se va 
desfășura fără public, iar iluminatul de sărbători se va inaugura de Ziua 
Bucovinei, fără fast, a anunțat într-o conferință de presă, miercuri, 
primarul Ion Lungu.[…] 
Pe de altă parte, municipalitatea suceveană se asociază, pentru a marca 
Ziua Bucovinei și Ziua Națională, cu Asociația Culturală Arcanul din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, iar un proiect de hotărâre inițiat 
de primarul Ion Lungu va fi supus aprobării deliberativului local în 
ședința deliberativului local din 26 noiembrie. 
Asocierea va fi valabilă în perioada 26 noiembrie - 12 decembrie, iar 
municipalitatea va contribui financiar cu 40.000 de lei. 

www.agerpres.ro 
25.11.20 



„Municipiul Suceava se asociază cu Asociația Cultural Educativă Arcanul-
USV pentru perioada 26 noiembrie-16 decembrie în vederea finanțării 
și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul 
„La Suceava în cetate”. Din dorința de a marca și de a sublinia Ziua 
Bucovinei și Ziua Națională a României respectând măsurile impuse de 
reglementările în vigoare privind prevenirea și combaterea pandemiei 
de COVID-19 evenimentul constă în montare și editare audio-video 
filme pe baza spectacolelor susținute anterior de către Ansamblul 
Arcanul-USV Suceava și invitații săi respectiv difuzarea acestora în 
cadrul emisiunilor folclorice de la TVR Iași, TVR3. Etno TV și Bucovina TV. 
Necesitatea realizării acestui proiect se datorează în primul rând 
dorinței de a sublinia importanța Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a 
României”. 

__________ CSU Suceava reia 
campionatul cu un 
meci la București 

www.gazetasv.ro 
25.11.20 

Handbal CSU Suceava reia campionatul Ligii Naționale la handbal masculin cu un 
meci împotriva celor de la CSM București, programat vineri, de la ora 
13.45, în sala Apollo din Capitală, în cadrul etapei a XI-a a sezonului 
regular.[…] 
„Mai avem cinci etape până la finalul turului, cinci etape în care, pe 
hârtie, pare că nu putem scoate mare lucru, dar trebuie să luptăm 
pentru orice punct pus în joc”, a mai spus antrenorul Adrian Chiruț, care 
a ținut să mulțumească Primăriei și Consiliului Local, Universității 
„Stefan cel Mare” și sponsorilor pentru faptul că au rămas alături de 
echipa de handbal chiar și în vreme de pandemie.[…] 

__________ „Merci, 
professeur!”, 
activitate organizată 
de Biroul Francez 
Suceava 

www.stirisuceava.net 
25.11.20 

__________ „Merci, professeur!”, activitate organizată de Biroul Francez Suceava 
noiembrie 25, 2020 Biroul Francez 
Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni și Liceul Tehnologic 
„Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, în parteneriat cu Biroul Francez, vor 
organiza, în săptămâna 26 noiembrie - 2 decembrie 2020, sub 
coordonarea prof. dr. Ana Maria Briana Belciug și prof. dr. Alexandra 
Sîrghi, o serie de activități care doresc să aducă împreună profesori de 
limba franceză și elevi, prin testimoniale, interviuri, portrete de 
profesor, toate reunite sub logo-ul „Merci, professeur!”.  

www.agerpres.ro 
25.11.20 

www.stirilevivafm.ro 
25.11.20 

www.newsme.ro 
25.11.20 
 

www.suceavalive.ro 



25.11.20 Activitatea Biroului Francez Suceava care demarează joi, 26 noiembrie 
2020, este dedicată cadrelor didactice. Ziua Internațională a 
Profesorului de limba franceză este sărbătorită, începând cu anul 2019, 
la finalul lunii noiembrie și se dorește un prilej de bucurie și de 
solidaritate a profesorilor de limba franceză din întreaga lume, un 
moment de împărtășire de bune practici, de emoții și trăiri intense 
legate de experiența predării și învățării acestei limbi străine.[…] 
Proiectul „Francofonia în comunitate” se bucură de susținerea 
institutului Francez și Ambasadei Franței în România, a Agenției 
Universitare a Francofoniei, a Centrului de Reușită Universitară al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a Inspectoratului Școlar 
Județean, a Consiliului Județean, a Asociației Profesorilor de Limbă 
Franceză, filiala Suceava, a Asociației „L’Arc-en-ciel du succès” și a 
Asociației Seniorilor Bucovineni. 

__________ Elevii eminescieni, 
premiați la nivel 
național 

www.gazetanord-vest.ro 
25.11.20 

Știri locale Concursul Național de Știință și Inginerie pentru Elevi RoSEF 2020 – 
online –organizat de Societatea Științifică Cygnus – Centru UNESCO 
România, împreună cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a 
organizat și în acest an Concursul Național de Știință și Inginerie RoSEF, 
aflat la poziția 93 in Lista competițiilor școlare internaționale, naționale 
și regionale la care participă elevi români, sub egida Ministerului. 
Participarea la selecția națională a presupus prezentarea unui proiect 
de cercetare STEM STEAM, un film de susținere și un interviu înregistrat 
cu elevii echipelor. 
Lucrările acceptate în competiția finală online – 21.XI. 2020 – susținute 
de filmul de prezentare – au fost evaluate de un juriu format din 
cercetători români din diaspora ( SUA, Canada și Belgia). 
Juriul a fost format din trei cercetători români din diaspora (SUA, 
Canada și Belgia). Fiecare membru al juriului a studiat documentația 
trimisă de participanți si a transmis o întrebare legată de lucrare, astfel 
încât să-și clarifice anumite aspect ale proiectului. Răspunsul 
participanților în timpul susținerii online a fost înregistrat și trimis 
membrilor juriului care au notat lucrările pe baza criteriilor concursului. 



Filmele și proiectele elevilor vor fi prezentate în cadrul evenimentelor 
Noaptea Cercetătorilor Europeni și Noaptea Cercetătorilor Suceava, 
alături de proiecte ale studenților și cercetătorilor profesioniști.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


