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- Activități metodice 
on-line, sâmbătă 28 
noiembrie 2020 
anunțate de IȘJ 
Vrancea 

ziaruldevrancea.ro 
28.11.20 

- Sâmbătă, 28 noiembrie 2020, la nivelul județului Vrancea, se vor desfășura 
consfătuirile metodico-științifice pe discipline. Fiecare activitate se va derula în 
mediul on-line pentru menținerea recomandărilor privind normele de 
distanțare socială, impuse de pandemia de SARS CoV-2. 
În funcție de specialitate, diversele teme care vor fi abordate răspund nevoilor 
actuale pe care sistemul de învățământ le are. Dintre subiectele abordate 
amintim (…) 
„Anul 1918 în istoria românilor: voință națională și miracol istoric” conferință 
științifică on-line susținută de conf. univ. dr. Florin PINTESCU de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava pentru specialitatea istorie; 

vrancea24.ro 
27.11.20 

Oana NUȚU A început înscrierea 
candidaților pentru 
cele 33 de posturi 
didactice vacante din 
cadrul USV 

obiectivdesuceava.ro 
27.11.20 

Suceava Înscrierea candidaților se va încheia pe data de 18 ianuarie 2021. Lista 
posturilor didactice vacante în semestrul I al actualului an universitar, care au 
fost aprobate de Consiliul de Administrație al 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. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat calendarul pentru 
concursul de ocupare a celor 33 de posturi didactice vacante în cadrul celor 10 
facultăți. Vineri, 27 noiembrie, a început etapa înscrierii candidaților, care se 
va încheia pe data de 18 ianuarie 2021. Lista posturilor didactice vacante în 
semestrul I al actualului an universitar, care au fost aprobate de Consiliul de 
Administrație al 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 
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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 
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. 
Până pe data de 25 ianuarie 2021 vor fi verificate dosarele candidaților înscriși 
la concurs și apoi publicată pe pagina web a universității lista cu datele 
acestora. Susținerea efectivă a probelor de concurs – prelegeri și examene, 
este programată în perioada 3-8 februarie 2021, iar rezultatele vor fi 
comunicate între 4 și 9 februarie. 

Adi Pîrgaru CSU din Suceava va 
avea un meci de 
„trezire” cu CSM 
București 

crainou.ro 
27.11.20 

Handbal 
masculin 

CSU din Suceava va relua campionatul Ligii Naționale la handbal masculin cu 
un meci împotriva celor de la CSM București, meci care va avea loc azi, de la 
ora 13.45, în sala Apollo din Capitală, în cadrul etapei a XI-a a sezonului regular. 
„Va fi un meci complicat, în care vom juca cu o echipă puternică, care 
evoluează în cupele europene, și unde s-a investit mult în fiecare an. Urmează 
un prim meci dintr-un șir de cinci meciuri grele, dar mergem acolo să ne 
agățăm de orice minge și vom vedea ce putem scoate”, a precizat antrenorul 
Adrian Chiruț, care nu va putea conta în meciul de la București pe centrul Balazs 
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Botond, operat recent de hernie inghinală, și nici pe extrema Andrei Olariu, 
care a suferit o ruptură de ligamente la ultimele antrenamente. 
Formația suceveană va întâlni până la finalul anului doar echipe cu pretenții la 
calificarea în play-off, este vorba de CSM București, HC Dobrogea Sud 
Constanța, Dunărea Călărași, Minaur Baia Mare și Politehnica Timișoara. „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 „Ștefan cel Mare” și sponsorilor 
pentru faptul că au rămas alături de echipa de handbal chiar și în vreme de 
pandemie. 
Programul etapei a XI-a:HC Buzău – CSM Bacău 
Potaissa Turda – CSM Reșița 
Politehnica Timișoara – CSM Focșani 
CSU Suceava – CSM București 
CSM Vaslui – CSM Botoșani 
Steaua București – Minaur Baia Mare 
Dinamo București – HC Dobrogea Sud 

- Asociația Culture and 
Art Promotions a 
donat 5000 de măști 
către USV 

agerpres.ro 
27.11.20 

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a primit o donație, constând în 
5000 de măști faciale de protecție, din partea Asociației Culture and Art 
Promotions. 
Donația s-a făcut la inițiativa doamnei CHEN Lei Lei, președinte al Asociației 
Culture and Art Promotions, originară din Republica Populară Chineză 
(Zhengzhou), absolventă a unui masterat în pictură și fotografie organizat în 
cadrul Academiei de Arte Plastice din București. Acest gest a fost făcut drept 
urmare a bunelor relații în plan academic pe care USV le dezvoltă, cu 
consecvență, de o perioadă importantă de timp, cu partenerii chinezi. 
Măștile, un semn al solidarității dintre națiuni și al relațiilor fructuoase cu 
partenerii din Republica Populară Chineză, vor fi distribuite, în perioada 

newsme.ro 
28.11.20 

stirilevivafm.ro 
28.11.20 

suceavalive.ro 
28.11.20 

radiotop.ro 
28.11.20 



4 

 

 următoare, întregii comunități academice, în funcție de nevoi. 

Narcisa Cătălina 
BREHA 

Aproape 200 de 
mămici s-au înscris la 
cursurile gratuite 
Mommypreneurs la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 

suceava-smartpress.ro 
28.11.20 

Educație, 
Social 

In cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în perioada decembrie 
2020- februarie 2021 , se va desfășura cu sprijinul lectorilor USV, Proiectul 
Mommypreneurs proiect destinat tinerilor mămici fără un loc de muncă , aflate 
la în concediul pentru creșterea copilului sau la finele acestuia. Tinerele 
mămici, vor fi instruite în domeniul IT destinat comerțului electronic și web 
design și cursuri antreprenorială. Cursuri vin în favoarea tinerelor mame, 
acestea fiind finanțate de țările partenere. 
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, 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. 
Ultimul program de instruire are o durată de trei luni si începe în aceasta 
săptămână. Cursurile se vor termina la sfârșitul lunii februarie 2021. 
Proiectul Mommypreneurs se adresează mămicilor cu vârsta maximă de 29 de 
ani, care se află în concediu de maternitate sau au terminat concediul, dar nu 
au încă un loc de muncă. 
Mamele care au ales cursurile de instruire antreprenorială vor dobândi abilități 
și cunoștințe de bază (juridice, financiare, de marketing, operațiuni, rețea) 
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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 vor fi 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. 
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 8 parteneri din 
7 state europene: Cipru, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România și Spania. 
România este reprezentată în consorțiu de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 

- Elevi din mai multe 
localități sucevene 
participă la 
activitatea 
„Traditions 
francophones de 
Noёl”, la Biroul 
Francez 

suceavalive.ro 
30.11.20 

- Proiectul „Francofonia în comunitate”, realizat la Biroul Francez, 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. 
În cadrul „după-amiezii francofone” de miercuri, 2.12.2020, elevi ai Școlii 
Gimnaziale Zvoriștea, Școlii Gimnaziale Serbănești-Zvoriștea, Școlii Gimnaziale 
„Miron Costin”, Școlii Gimnaziale „Niculae Popinceanu”, Mihoveni, Școlii 
Gimnaziale Verești și Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” realizează 
activitatea intitulată „Traditions francophones de Noёl”, ce va îmbina 
armonios muzica, poezia și desenul. Ei cântă, recită poezii, dialoghează și se 
informează despre tradițiile de Crăciun din țările francofone. Activitatea are ca 
scop încurajarea elevilor de a se exprima și de a comunica în limba franceză, 
de a descoperi împreună diversitatea spațiului francofon.[...] 
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Simona – 
Antonela 

CROITORU 

Studenții suceveni au 
inițiat campania 
„Donează sânge 
constant. Fii erou!” 

suceava-smartpress.ro 
28.11.20 

Educație, 
Sănătate 

În ziua de azi, avem nevoie de cât mai mulți tineri, care să conștientizeze 
importanța manifestării propriului interes și a implicării în problemele sociale, 
puterea de afirmare și  realizare pe care o dețin în aceste situații, dar și 
accesibilitatea de care dispun, pentru noi  metode de promovare și 
materializare a unor soluții. Un prim pas în acest sens, este făcut de către 
studenții suceveni. 
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. 
„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 declarat purtătorul de 
cuvânt și coordonatoarea campaniei, Iulia Sîrghi-Covalciuc.Această campanie 
reprezintă o nouă oportunitate de dezvoltare a unui proiect benefic întregii 
societăți, capabil să atragă cât mai multă atenție pozitivă, mărind astfel gradul 
de conștientizare a populației asupra problemei cu care ne confruntăm. 
Detalii despre studenții care se alătură campaniei pot fi obținute de pe pagina 
de facebook a campaniei: https://www.facebook.com/Doneaz%C4%83-
s%C3%A2nge-constant-Fii-erou-105449264732003 
O campanie inițiată de studenții de la Media Digitală din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava și susținută de Radio USV și Digital Media 
Center. 

Narcisa Cătălina 
BREHA 

Proiectul 
„Francofonia în 
comunitate” al USV, 
dedicat cadrelor 

suceava-smartpress.ro 
28.11.20 

Educație În cadrul Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu ” din Liteni (foto) și Liceul 
Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, având ca parteneriat Biroul 
Francez, în săptămâna 26 noiembrie-2 decembrie 2020, sub coordonarea prof. 
Ana Maria Briana Belciug și dr. Slexandra Sîrghi, vor avea loc activități susținute 
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didactice de Ziua 
Internațională a 
Profesorului de 
limba franceză, la 
Liteni și Dumbrăveni 

de profesori și elevi, sub logo-ul „Merci, professeur!”. Cu ocazia Zilei 
Internaționale a Profesorilor de limba franceză, se v-a derula proiectul 
„Francofonia în comunitate”, ce cuprinde activități tematice susținute online. 
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. 
Activitatea care a demarat  joi, 26.11.2020, 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. […] 

 


