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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava implementează proiectul 
Erasmus pentru pentru tinerii antreprenori, un program unic, de schimb 
de experiență pentru cei care sunt sau vor să devină oameni de afaceri. 
Scopul programului este să ajute antreprenorii în devenire sau începători 
să obțină experiența și competențele de care au nevoie pentru a 
administra sau dezvolta o întreprindere mică, lucrând alături de un 
antreprenor cu experiență din altă țară, pe o perioadă cuprinsă între o 
lună și șase luni. Care sunt beneficiile pentru antreprenorii în devenire 
sau începători? 
- obțin experiență practică și sfaturi din partea unui antreprenor 
experimentat; 
- stabilesc contacte internaționale; 
- au acces la alte piețe europene; 
- descoperă furnizori și clienți potențiali, precum și oportunități de 
colaborare. Care sunt beneficiile pentru antreprenorii cu experiență? 
- au ocazia de a demara un parteneriat de afaceri nou, cu un antreprenor 
dintr-o altă țară; 
- obțin cunoștințe și informații despre alte piețe; 
- colaborează cu un antreprenor cu viziune pe care il selectează personal; 
- au acces la competențe noi și cunoștințe inovatoare. 
Cum funcționează programul? 
- Antreprenorul aspirant călătorește în țara antreprenorului gazdă, cu 
sprijin financiar din partea UE, primit prin intermediul USV. 
- Ei petrec împreună o perioadă cuprinsă între o lună și șase luni, 
cooperând și ajutându-se reciproc pentru a-și dezvolta afacerile. 
- Dacă vi se pare riscantă colaborarea cu prezență fizică, în contextul 
pandemiei de COVID-19, puteți desfășura schimbul de experiență la 
distanță (remote exchange), parțial sau integral. 
- Pe toată durata participării lor la program, ambii antreprenori sunt 
sprijiniți de către punctele de contact locale din țările respective. 

suceava-smartpress.ro 
26.02.21 
radioimpactfm.ro 
26.02.21 
agerpres.ro 
25.02.21 

- 

newsme.ro 
25.02.21 
ziaruldepenet.ro 
25.02.21 

- Biroul Francez și 
Asociația „Alianța 
Franceză din 
Suceava” 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” anunță că Biroul Francez și Asociația 
„Alianța Franceză din Suceava” organizează o nouă sesiune de înscrieri 
la cursurile de limba franceză. Vor fi cinci grupe: grupa „Franceza este 
ușoară”, destinată elevilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani, grupa 
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organizează o nouă 
sesiune de înscrieri 
la cursurile de limba 
franceză 

„Franceza în școala generală” adresată elevilor din școala generală, curs 
de pregătire DELF și admitere la liceu vocațional, 12-13 ani, grupa 
„Franceza la liceu” destinată liceenilor, curs de pregătire DELF și 
bacalaureat, 14-18 ani, grupa „Franceză generală/DALF” destinată 
adulților, indiferent de vârstă, curs de învățare și aprofundare de 
cunoștințe de limbă franceză și grupa „Franceză intensivă”, curs de 
învățare a limbii franceze pentru adulți, indiferent de vârstă, pe o 
perioadă la cerere. Înscrierile sunt programate între 1 și 10 martie. 
Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0737-
784074, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-16.00. 

- Actele normative 
adoptate sau de care 
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- NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin 
Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul 
Județean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect 
transmiterea imobilului Observatorul Astronomic „Planetariu”– clădire 
și teren aferent în suprafață de 1.335 mp, situat în municipiul Suceava, 
B-dul Universității nr. 3A, județul Suceava, din domeniul public al 
județului Suceava în domeniul public al statului, în vederea dării lui în 
administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție 
aflată în coordonarea Ministerului Educației 

- Cum ne putem 
proteja de noua 
tulpină britanică a 
coronavirusului? 
Beatrice Mahler vine 
cu recomandări 
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- „Sunt tot mai multe foruri internaționale care susțin nevoia de protecție 
suplimentară atunci când vorbim de tulpina britanică pentru că riscul de 
contagiune și gradul de contagiune al acesteia este mare. 
Recomandările sunt pentru o mască cu grad de filtrare crescută, iar dacă 
acest lucru nu este posibil, pentru că totuși aceste măști sunt destul de 
scumpe, sunt eficiente și măștile chirurgicale care să fie acoperită de o 
mască textilă dintr-o țesătură cât mai densă”, a spus pentru Antena 3, 
managerul institutului „Marius Nasta” Beatrice Mahler.  
INSP a publicat, marți, analiza epidemiologică a primelor 136 de cazuri 
de COVID-19 din România confirmate cu noi variante ale virusului. 
Rezultatele secvențierilor au fost comunicate de patru laboratoare: 
INCDMM Cantacuzino, INBI Balș, MedLife și Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava.  
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