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La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă 
implementarea 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 
ROMANIA S.A București. 
Durata proiectului este de 24 de luni (28 mai 2019 - 27 iulie 
2021). 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea 
abandonului universitar și creșterea atractivității învățământului 
terțiar în cadrul a cinci 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 cinci cursuri 
complementare programelor de licență axate pe formarea de 
competențe antreprenoriale și finalizată cu furnizarea unor noi 
oferte educaționale, împreună cu măsuri de atragere și fidelizare 
a tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare 
universitare. 
Grupul țintă al proiectului include: 83 de profesori, care vor 
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dobândi competențe profesionale adaptate sistemelor moderne 
de educație și vor fi mai pregătiți să-și îndeplinească rolul social; 
441 de studenți, care vor absolvi învățământul terțiar universitar 
cu un bagaj de cunoștințe, aptitudini și competențe care să le 
permită angajarea într-o activitate economică antreprenorială și 
care vor fi sprijiniți să finalizeze programul de studii la care au 
fost înscriși (din care 331 persoane vor aparține categoriilor 
netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES); 250 de 
elevi, cu accent pe cei din mediul rural, care vor fi informați 
despre beneficiile continuării studiilor în învățământul terțiar 
universitar. 
[…] 
PERSOANA DE CONTACT: 
Manager de proiect: Ș.l. dr. ing. Iuliana CHIUCHIȘAN 
Universitatea „Ștefan cel Mare"” din Suceava, 
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, 
Clădire C, cam. 304 E-mail: iuliana.chiuchisan@usm.ro 
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Cultură Potrivit unui comunicat transmis de managerul Memorialului, 
Ana Sainenco, pentru ediția din acest an a Premiului „Mihai 
Eminescu” pentru debut au fost înscriși 15 poeți, însă juriul a 
nominalizat cinci dintre aceștia. 
Nominalizații sunt Lucian Brad, pentru volumul „Un om mai 
important decât oamenii”; Dumitru Fanfarov, pentru volumul 
„Stepă și transă”; Mircea Andrei Florea, pentru volumul 
„Larvae”; Antonia Mihăilescu, pentru volumul „Note din secolul 
Kitsch” și Otay Deniz, pentru volumul „Fotocrom Paradis”. 
Juriul a fost format din Alexandru Cistelecan (Universitatea 
„Petru Maior” din Târgu Mureș), Mircea A. Diaconu 
(Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava), Mihai Iovănel 
(Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din 
București), Alex Goldiș (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca) și Andrei Terian-Dan (Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu). 
Laureatul ediției a 23-a a Premiului Național de Poezie „Mihai 
Eminescu” - Opus Primum va fi anunțat, pe 15 ianuarie, cu ocazia 
mesei rotunde „Poezia în 2020”, organizată online. În cadrul 
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evenimentului, membrii juriului vor prezenta volumele 
nominalizate. 
În același timp, organizatorii Premiului Național de Poezie 
„Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia au decis amânarea galei 
de decernare a câștigătorului marelui premiu, pe fondul 
pandemiei de coronavirus. 
Președintele Fundației Culturale Hyperion, Gellu Dorian, care 
este principalul organizator al evenimentului, a declarat, joi, 
pentru Agerpres, că ediția a 30-a a Premiului „Mihai Eminescu" 
va avea loc pe 15 iunie, când se vor împlini 132 de ani de la 
moartea poetului. 
Totodată, organizatorii Premiului Național de Poezie „Mihai 
Eminescu” pentru Opera Omnia au decis să nu facă publice, până 
în mai, numele poeților nominalizați pentru cel mai important 
premiu de poezie acordat în România.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


