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O.N. USV scoate la 
concurs 120 de 
mobilități de studiu 
și plasament 
Erasmus+ pentru 
studenții săi 

www.obiectivdesuceava.ro 
04.03.21 

Știri locale Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) anunță că selecția 

studenților Erasmus+ pentru anul universitar 2021-2022 va avea loc în 

perioada 9 martie-10 aprilie a.c. Vor fi scoase la concurs 120 de 

mobilități de studiu și plasament, iar concursurile de selecție se vor 

desfășura la nivelul fiecărei facultăți. Studenții interesați de aceste 

oportunități de studiu vor contacta coordonatorii Erasmus+ de la 

facultăți. 

Lista mobilităților Erasmus+ disponibile pentru anul universitar 2021-

2022, calendarul de selecție, precum și alte informații suplimentare se 

pot obține de la Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene 

(corp E, camera 013, relint@usm.ro ). 

În data de 24 martie a.c., ora 12.00, Serviciul de Relații Internaționale și 

Afaceri Europene va organiza online evenimentul Erasmus+ Open 

Doors, în scopul mediatizării în rândul studenților din USV a 

oportunităților oferite de programul de mobilități Erasmus+. 

Instruirea studenților Erasmus+ selectați și a rezervelor pentru anul 

universitar 2021 -2022 va fi organizată în data de 15 aprilie, ora 12.00, 

tot în mediul online. 

În perioada 2014-2020, un număr de 1.200 persoane din cadrul USV 

(700 studenți si 500 personal didactic și nedidactic) au beneficiat de 

mobilități în străinătate, în cadrul programului Erasmus+. USV a 

anunțat că noua perioadă de implementare a programului Erasmus+ va 

aduce modificări generate în principal de digitalizarea procedurilor de 

administrare a mobilităților, de introducerea mobilităților fizice 

combinate cu mobilitățile online. 
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Șanse mari pentru 
USV sa primească 
bani de la guvern 
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Educație Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă 

demersurile pe lângă guvern pentru finanțarea construcției căminului cu 
www.radiotop.ro 



pentru finanțarea 
construcției 
căminului cu 820 de 
locuri în campusul 
Moara II 

04.03.21 
 

820 de locuri în campusul Moara II. Rectorul Valentin Popa crede că 

investiția ar putea fi gata în aproximativ 3 ani. Rectorul a declarat, la 

Radio Top: „Ultimele vești pe care le am de la ministrul Educației, Sorin 

Cîmpeanu, sunt pozitive. Suntem una din cele trei universități care vor 

primi finanțare în acest an pentru noi cămine. Documentația este 

aproape gata și din câte știu, după aprobarea indicatorilor tehnico-

economici într-o ședință de guvern, sper eu cât mai curând, Compania 

Națională de Investiții, cea care va construi practic acest cămin, va lansa 

o procedură de achiziție atât pentru proiectare, cât și pentru execuție, 

într-un singur pachet. Proiectarea va dura cam 6-9 luni, iar execuția 

vreun an și jumătate. Deci, nu ne putem aștepta ca noul cămin să fie dat 

în folosință mai devreme de 3 ani. În paralel, USV va trebui să asigure 

utilitățile pentru viitorul cămin studențesc”. Valentin Popa a mai spus că, 

în curând, va fi semnat contractul de execuție pentru modernizarea 

fostului cămin social de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, 

preluat de Universitate de la municipalitate. Acolo vor fi peste 200 de 

locuri de cazare în camere cu două și trei paturi. Se estimează că 

modernizarea se va încheia până la debutul anului academic 2022-2023. 

De asemenea, rectorul universității sucevene a arătat că săptămână 

viitoare va fi semnat contractul pentru continuarea lucrărilor de renovare 

a căminului nr.1, cel mai vechi din campus, care va fi și mansardat. 

Valentin Popa a menționat că, în fiecare an, se înregistrează 2.500-3.000 

de cereri de cazare, din care pot fi onorate sub 1.500, cu tot cu locurile 

puse la dispoziție în internatele unor licee. 

www.ziareaz.ro 
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USV: Asistența 
Medicală Generală, 
un program căutat 
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Educație Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, a 

declarat, la Radio Top, că programul de studiu „Asistență Medicală 

Generală” derulat de Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană 

are mare căutare. El a afirmat că la fiecare din cele două sesiuni de 

admitere organizate până acum au fost peste trei candidați pe loc, în timp 

ce la facultățile de medicină din România media este de 2 – 2,2. Rectorul 

a mai spus: „Programul <Asistență Medicală Generală> este de 4 ani. 

Devii asistent medical cu diplomă superioară, nu cu postliceală. Mai 

există și postliceala sanitară, însă departamentul de resurse umane al 

oricărui spital se orientează mai degrabă către studii superioare decât 

către postliceală. În plus, e și o diferență de salarizare, iar studiile 

universitare sunt recunoscute în Europa”. Valentin Popa a arătat că un 



alt program de succes de la Departamentul de Sănătate și Dezvoltare 

Umană este „Balneofiziokinetoterapie și recuperare”. Rectorul a 

menționat că la „Balneo” concurența este serioasă și se ocupă atât 

locurile bugetate, cât și cele cu taxă. 

Jupânul Banii sunt pentru 
ACUM 

www.jupanu.ro 
05.03.21 

Actualitate „Prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, Uniunea 

Europeană a spus că vrea să ajute România și celelalte țări acum, să existe 

un impact în acest an, pentru a contracara într-un fel efectele pandemiei 

în partea economică. Iar tu, dacă vii cu un proiect care se va dezvolta 

peste șase ani, adică de-abia faci studiul de fezabilitate în doi, trei ani, 

normal că Uniunea Europeană îți zice că nu peste trei-patru ani are 

nevoie de o infuzie de capital în economie, ci în acest an. Ai un proiect 

gata să înceapă în iunie? Nu. Păi, și-atunci trebuie să găsești unul în acest 

sens. Inclusiv solicitările de proiecte din partea universităților au fost 

foarte sumare. Trimiteți propuneri de proiecte pentru PNRR. Dar, am 

nevoie de pachetul de informații să văd care-s cerințele. Adică, pune 

fiecare ce-i trece prin cap și după aceea constatăm că proiectele nu-s 

bune. Am trimis și noi 10 propuneri de proiecte. Am scris, am detaliat, 

dar dacă citim materialul original și vedem care-s cerințele, parcă o parte 

din proiectele propuse nu au ce căuta acolo. Scopul PNRR nu e unul 

obișnuit. Avem strategie pentru asta? Scopul acestui plan e să ofere 

infuzie de capital în economia actuală, astfel încât să contracareze 

efectele economice ale pandemiei. Dacă vrei să faci autostradă peste cinci 

ani prin PNRR normal că te vor refuza, chiar dacă-i un lucru foarte bun 

pentru tine ca țară. Pe de altă parte, minele din Valea Jiului nu trebuie să 

se închidă acum. Până când se mai dezvoltă energia verde mai este, iar în 

acest timp trebuie să oferi deja locuri de muncă, astfel încât, ușor-ușor, 

tranziția să se realizeze dintr-un loc în altul. Este nevoie de o 

suplimentare a veniturilor în zonă. Vii cu ajutoare de stat pentru a oferi 

cel puțin o perioadă un salariu comparabil cu ce câștigă el în mină. 

Trebuie să oferi și condiții de muncă mult mai bune. Noi avem bombe 

ecologice și-n zona noastră. Și-atunci, oamenii ăștia trebuie implicați în 

partea de conservare a acestor mine. Altfel, vom constata, nu astăzi, nu 

mâine, ci în patru-cinci ani de zile, dezastre ecologice”. Prorectorul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava Mihai Dimian. 

 


