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Radu Lupașcu Conferință online de 
lansare a proiectului 
„Copii și tineri 
integrați pentru o 
lume mai bună” la 
USV 

www.monitorulsv.ro 
23.03.21 

Ultima oră local Vineri, 26 martie, începând cu ora 10.00, va avea loc în mediul online 

conferința de deschidere a proiectului „Copii și tineri integrați pentru o 

lume mai bună”. Desfășurată pe platforma Google Meet, la adresa 

https://meet.google.com/nga-sgju-xai, conferința își propune lansarea 

proiectului amintit, în cadrul căruia Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava este promotor de proiect. 

Alături de instituția de învățământ superior suceveană, parteneri în 

cadrul proiectului sunt Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională din Suceava și Asociația pentru Sprijin în Dezvoltarea 

Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatistă, 

Antreprenoriat Social (IRCAS) din Tulcea.[…] 

Conferința va debuta cu un mesaj de deschidere din partea prof. univ. dr. 

Ștefan Purici, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, urmat 

de mesaje ale partenerilor de proiect, începând cu ora 10.30 având loc 

prezentarea proiectului de către lector univ. dr. Ioana Cozianu. Directori 

ai școlilor implicate în proiect vor vorbi apoi despre oportunitatea 

finanțării acestui proiect. Mai multe detalii pot fi obținute pe website-

urile finanțatorului – www.eeagrants.ro, Operatorului de Program – 

www.frds.roși website-ul dedicat proiectului – https://ctil.usv.ro/ . 
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Comunități locale 
reunite în cadrul 
unei videoconferințe 
organizate în cadrul 
proiectului 
transfrontalier New 
Energy Solutions in 
Carpathian area – 
NESiCA, programul 
ENI CBC 2014-2020 
Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 

www.suceava-smartpress.ro 
23.03.21 

Educație Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă implementarea 

proiectului transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area – 

NESiCA, HUSKROUA/1702/6.1/0014, în cadrul programului ENI CBC 

2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina. Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava participă la acest proiect în calitate de partener, 

alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul 

de Inițiative European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice – 

Slovacia, Universitatea din Nyíregyháza – Ungaria și Universitatea 

Națională Uzhgorod – Ucraina, ultima fiind beneficiarul principal al 

proiectului. Proiectul se desfășoară în perioada 01.05.2020 – 

31.04.2022, bugetul total al proiectului fiind de 1.104.707,30 € 

(5.335.736,25 Lei) din care alocat de Uniunea Europeană 994,236.56€ 

www.newsme.ro 
23.03.21 



(4.802.162,58 Lei). Bugetul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

este de 124.313,72 € (600.435,26 Lei). 

Obiectivul general al proiectului este promovarea eficienței energetice și 

a surselor de energie regenerabile prin activități de educație în 

universități și comunități care vizează utilizarea durabilă a mediului în 

regiunile de frontieră. Prin activitățile proiectului se dorește o 

îmbunătățire a situației regionale cu privire la utilizarea durabilă a 

mediului în zona transfrontalieră prin aplicarea soluțiilor energetice 

eficiente și inovatoare în comunitățile partenere. Ideea principală a 

acestui proiect se reflectă în rezultatul discuțiilor anterioare între 

partenerii implicați, care cred în îmbinarea eficientă a programelor 

educaționale în domeniul energiei și a abordărilor practice în comunități, 

conducând la realizarea unor schimbări comportamentale pe termen 

lung în utilizarea rațională a energiei și utilizarea energiei provenită din 

surse regenerabile.[…] 

Informații suplimentare privind derularea proiectului New Energy 

Solutions in Carpathian area – NESiCA pot fi obținute de la 

coordonatorul acestuia, șef de lucrări dr.ing. Constantin Ungureanu, tel: 

+40230216147, e-mail: costel@usm.ro. 
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Proiect european de 
2,3 mil. euro pentru 
modernizarea 
Universității Ștefan 
cel Mare din 
Suceava 

www.zf.ro 
22.03.21 

__________ Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a accesat un proiect european 

de peste 2,3 mil. euro pentru modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale universitare. 

Finanțarea nerambursabilă este asigurată prin Programul Operațional 

Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10,  Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale. 

Proiectul presupune reabilitarea corpului E, care găzduiește și 

Rectoratul, punerea în folosință a unei instalații de ventilație și 

climatizare în cadrul spațiilor de studiu și dotarea laboratoarelor aferente 

corpului E. Beneficiarii proiectului sunt peste 8.000 de studenți, dar și 

personalul didactic și auxiliar al instituției de învățământ. 
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Familia Scriban – in 
slujba unității de 
neam și de credința : 
conferință live pe 
Facebook 

www.noutati-ortodoxe.ro 
22.03.21 

Actualitate 
ortodoxă 

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează în data de 23 martie 

2021 conferința „Familia Scriban – în slujba unității de neam și de 

credință”, la 210 de la nașterea arhimandritului Filaret Scriban, teolog și 

cărturar al secolului al XIX-lea. 



Evenimentul va începe la ora 10:00 și va fi transmis live pe pagina oficială 

de Facebook a arhiepiscopiei. […] 

Vor fi susținute următoarele lucrări: 

„Istorie și societate în secolul al XIX-lea” – Prof. univ. Ștefan Purici, 

prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. „Filaret și Neofit 

Scriban – slujitorii idealurilor de unire” – arhid. Vasile M. Demciuc, 

consilier al Sectorului Patrimoniu – Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. 

„Pravățul Sfântului Duh în Sfințita Hermeneutică a «smeritului între 

arhierei Filaret Stavropoleos Scriban», principii și valori netrecătoare” – 

prof. Daniela-Luminița Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina 

Religie. „Episoade inedite din activitatea arhim. Iuliu Scriban” – pr. 

Adrian Duțuc,  profesor în cadrul Seminarului Teologic „Mitropolit 

Dosoftei” din Suceava, va vorbi despre.  „Considerații generale privind 

patrimoniul familiei Scriban” – părintele Adrian Pârlac.  […] 

_________
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Lansarea volumului 
„Discurs didactic și 
practici inovatoare 
în învățarea 
francezei de către 
copii” în cadrul 
Lunii Francofoniei la 
Suceava. Volumul 
reunește 
contribuțiile 
cercetătorilor din 
opt țări 

www.newsbucovina.ro 
22.03.21 

Evenimente […]Miercuri, 24.03.2021, ora 17.00, va avea loc online lansarea 

volumului „Discours didactique et pratiques innovantes dans 

l’enseignement du français aux enfants”/„Discurs didactic și practici 

inovatoare în învățarea francezei de către copii”. Volumul reprezintă 

rezultatul colaborării dintre Centrul de Reușită Universitară al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul de Reușită 

Universitară al Universității din Craiova și Centrul de Reușită 

Universitară al Universității Libere și Internaționale din Moldova, 

Chișinău,  în cadrul proiectului internațional „Grandir en français”, și 

reunește contribuții valoroase ale cercetătorilor și formatorilor în 

domeniul didacticii limbii franceze din România, Republica Moldova, 

Franța, Statele Unite ale Americii, Senegal, Ghana, Insula Maurițius, 

Maroc. Volumul, coordonat de Mariana Șovea (USV), Elena Prus (ULIM) 

și Alice Ionescu (Universitatea Craiova), a fost publicat la Editura 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, ca un număr special al 

revistei de analiza discursului ANADISS, cu sprijinul Agenției 

Universitare a Francofoniei.[…] 
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_________ Domnule Cimpoeșu, 
sunați-l pe domnul 
Dimian 

www.radiotop.ro 
22.03.21 

Tableta zilei Prefectul de Suceava, Iulian Cimpoeșu, absolvent al universității 

sucevene, nu a lăsat să treacă neobservată ziua de naștere a Universității 

„Ștefan cel Mare”. La 31 de ani de la nașterea acesteia, domnul Cimpoeșu 



a scris că „progresul municipiului Suceava, al județului Suceava, nu poate 

fi decât asociat cu USV, mai ales dacă privim la viitor!”. Perfect. Numai 

că se pare că drumul de la scriitura de pe Facebook la colaborarea efectivă 

cu universitatea suceveană este cam lung. Mina de uraniu de la Crucea 

este pe punctul de a fi închisă, iar minerii de acolo sunt bătaia de joc a 

diriguitorilor. În urmă cu câteva zile, minerii au protestat din nou din 

cauză că nu-și primiseră salariile de două luni și fiindcă pentru ei viitorul 

nu sună deloc bine. După ce Bucureștiul a promis că vor veni banii, 

prorectorul Mihai Dimian a scris: „Înțeleg că Ministerul Energiei a 

semnat contractul de preluare a producției de la Mina Crucea și se vor 

plăti datoriile salariale către mineri. Totuși, aceasta nu rezolvă problema, 

ci doar o amână așa cum s-a tot întâmplat în ultimii ani. Soluția 

sustenabilă este ca această companie să scape de sinecuriștii numiți 

politic prin diverse funcții de conducere (vezi, spre exemplu, Consiliul de 

Administrație care nu are nici o legătură cu această activitate) și să 

semneze un parteneriat cu Ministerul Energiei pentru generarea unor 

rezerve strategice în această perioadă când prețul pe piața mondială 

depășește costurile noastre de fabricație. Este ultima mină de uraniu 

activă în România și, odată închisă, vom pierde întreaga expertiză și 

experiență acumulată precum și posibilitatea de a mai forma pe alții în 

acest domeniu. Sigur că numărul de angajați poate continua să scadă 

natural în timp și totodată să se restructureze anumite sectoare, dar a 

renunța complet și la ultima exploatare este o decizie proastă pentru țară, 

indiferent de anumite costuri pe care trebuie să le suportăm cu toții, prin 

taxe. Minerii de la Crucea desfășoară activități în condiții extreme și în 

zone de risc sanitar ridicat și merită mult mai mult respect din partea 

unor funcționari care nu văd decât cifre de moment de pe scaunul unui 

birou călduț!”. Domnul Dimian a demonstrat cu vârf și îndesat încă de la 

debutul crizei sanitare că știe să rezolve lucruri, dovadă fiind ce-au făcut 

dumnealui și colegi de-ai săi la Spitalul Județean, și nu numai. Deci, 

conform domnului Dimian situația de la Crucea are rezolvare și chiar 

trebuie rezolvată. În plus, prorectorul vorbește și despre respect, 

respectul care trebuie acordat unor oameni care muncesc în condiții 

deosebite. Problemele de la Crucea cad în sarcina reprezentantului 

Guvernului în teritoriu, adică a prefectului. Un prefect care poate pune 



mâna pe telefon pentru a-l invita la o discuție pe prorectorul Dimian, că 

tot a zis că fără universitate nu există progres. 

 

 

 

 

 

 

 


