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Sinteza articolului 

- Patru universități 
înscrise de ANFP în 
Programul european 
Ambasadorii carierei 
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- Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a lansat, în luna 
ianuarie, un apel către universitățile din România pentru a se înscrie în 
campania de recrutare studenți - ambasadori ai carierei în instituțiile 
europene, pentru anul universitar 2021-2022. ANFP s-a alăturat 
demersului Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) și a 
sprijinit Programul Ambasadorii carierei la nivel național, încă din anul 
2015. 
Scopul Programului este acela de a oferi studenților posibilitatea să 
cunoască oportunitățile oferite de instituțiile europene în alegerea și 
dezvoltarea carierei, dar și să promoveze toate aceste oportunități în 
cadrul universităților pe care le reprezintă. 
Studenții selectați vor participa la o sesiune de instruire, online sau la 
sediul EPSO din Bruxelles, în funcție de evoluția situației generate de 
pandemia de Covid-19. 
Cheltuielile privind participarea la instruire sunt suportate de EPSO, 
pentru o singură universitate / țară. Și alte universități s-au putut înscrie 
în Program, cu condiția suportării din bugetul propriu a cheltuielilor de 
participare. 
În urma apelului lansat de ANFP, patru universități din România și-au 
exprimat interesul pentru participarea la Programul EPSO: 
* Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca; 
* Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava; 
* Universitatea „Vasile Goldiș" din Arad; 
* Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). 
Dintre acestea, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a fost 
nominalizată de ANFP pentru suportarea cheltuielilor de participare la 
program de către EPSO. Nominalizarea s-a realizat în baza principiului 
rotației între universitățile care au răspuns demersului Agenției și în anii 
anteriori. 
Misiunea studenților - ambasadori va fi aceea de a contribui la 
promovarea valorilor și oportunităților oferite de instituțiile UE, prin 
derularea de activități tematice, dar și de a se constitui într-o rețea la 
nivel european. 
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Mai multe detalii despre Programul Ambasadorii Carierei, puteți 
consulta pe site-ul EPSO, prin accesarea următorului link: 
https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-
ambassadors_ro. 
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Proiect de extindere 
a universității în 
preajma parcului 
Areni 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava intenționează să construiască o 
extindere a corpului E, în fapt o clădire cu 10 etaje în parcarea din 
imediata apropiere a Direcției Silvice, chiar „în coasta” parcului Areni. 
Primăria va elabora Planul Urbanistic Zonal, care urmează să fie supus 
dezbaterii publice și apoi aprobării Consiliului Local. 
Noua clădire va ocupa actuala parcare și spațiul verde dinspre Direcția 
Silvică, iar accesul auto se va face doar dinspre USV, nu și dinspre 
bulevardul 1 Mai. 

Radu Lupașcu Trei ani de cursuri 
de franceză și 
activități tematice 
săptămânale, prin 
Centrul de Reușită al 
USV 
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- Derularea proiectelor de promovare a francofoniei în comunitate este 
sprijinită la Suceava de către Centrul de Reușită al Universității „Ștefan 
cel Mare”, Biroul Francez și Asociația Alianța Franceză din Suceava. 
Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava face parte din marea rețea a Centrelor de Reușită 
Universitară din Europa Centrală și Orientală, care cuprinde mai mult de 
50 de centre în 18 țări europene. Aceste centre derulează proiecte 
francofone și organizează activități destinate studenților și cadrelor 
didactice din cadrul universității, dar și liceenilor, copiilor și publicului 
larg. 
Începând din anul 2018, Centrul de Reușită Universitară, în colaborare 
cu Biroul Francez din Suceava și cu sprijinul Agenției Universitare a 
Francofoniei, a inițiat un proiect francofon unic în Europa, „Francofonia 
în comunitate”, prin care și-a propus să aducă mai aproape de 
comunitatea locală diferitele activități științifice și culturale desfășurate 
în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” sau al diferitelor unități școlare 
din județ și să facă mult mai vizibilă francofonia și francofilia din 
Bucovina. Proiectul este sprijinit de Consiliul Județean Suceava, 
Inspectoratul Școlar Județean și Asociația Română a Profesorilor 
Francofoni, filiala Suceava. 
Cei 3 ani de derulare a proiectului au însemnat organizarea a numeroase 
conferințe cu invitați francofoni prestigioși, mese rotunde, stagii de 
formare, activități culturale, concursuri. Tot în cadrul acestui proiect au 
fost inițiate primele cursuri gratuite de limba franceză pentru copiii din 
Suceava, precum și prima școală de vară francofonă din județul Suceava. 
În acest context de implicare a fost creată Asociația Alianța Franceză din 
Suceava, o instituție care să valorifice și să certifice potențialul francofon 
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al Bucovinei. Crearea noii asociații a însemnat o mai mare diversificare a 
ofertei de cursuri și de activități oferite în cadrul Biroului Francez, 
precum și mărirea echipei pedagogice formate din profesori metodiști, 
cu experiență, care folosesc metode moderne de predare și cele mai noi 
suporturi didactice în predarea limbii franceze. În prezent oferta de 
cursuri desfășurate în cadrul Biroului Francez din Suceava cuprinde 
cursuri pentru copii din ciclul primar (6-10 ani), Le français, c’est facile!, 
cursuri pentru elevii de gimnaziu (11-15 ani), Le français au collège, 
cursuri pentru elevii de liceu (15-19 ani), Le français au lycée, cursuri de 
pregătire pentru examenele DELF și DALF, cursuri de franceză generală 
și specializată pentru adulți, Le français général et spécialisé pour les 
adultes, precum și cursuri intensive de limbă franceză pentru adulți și 
adolescenți. [...] 

 

 

 

 

 

 

 


