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Sinteza articolului 

N.B. Pe parcursul celui 
de-al doilea 
semestru al anului 
academic 2020-
2021 18 studenți din 
cinci țări vor studia 
la Suceava 

www.crainou.ro 
23.03.21 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a anunțat că 18 

studenți din străinătate vor studia la Suceava pe parcursul celui de-al 

doilea semestru al anului academic 2020-2021, datorită programului 

Erasmus+. 

În data de 12 martie a.c., în cadrul evenimentului anual Erasmus+ 

Welcome Day, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava le-a urat bun 

venit studenților străini. 

USV a menționat că deși contextul epidemiologic global a determinat o 

scădere a numărului de mobilități Erasmus+, 18 tineri din Portugalia, 

Italia, Spania, Turcia și Rusia au decis să se alăture studenților suceveni, 

unii dintre ei revenind la USV după experiența pozitivă pe care au avut-

o anul trecut. Începând cu acest an academic, studenții Erasmus+ 

primesc sprijin din partea volun-tarilor organizației Erasmus Student 

Network (ESN) – filiala Suceava, a cărei înființare, în luna septembrie a 

anului trecut, a fost aprobată de ESN International, cu sediul la 

Bruxelles. 

Pe lângă studenții Erasmus+, la USV studiază anul acesta, ca studenți 

permanenți, aproximativ 25 de cetățeni străini din China, Spania, Siria, 

Ghana, Nigeria, Senegal, Israel, Turcia, Turkmenistan.[…] 

_________
_ 

Proiect 
transfrontalier de 
eficiență energetică 
din surse 
regenerabile pentru 
comunități locale, 
implementat de USV 

www.edumanager.ro 
24.03.21 

Universități Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) implementează un 

proiect transfrontalier cu finanțare europeană, în valoare de aproximativ 

un milion de euro, ce vizează eficiența energetică și sursele de energie 

regenerabilă, în colaborare cu trei unități administrative teritoriale, 

respectiv comuna Șcheia și Vama, precum și orașul Liteni. 

USV 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, participând 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 

www.newsmoldova.ro 
23.03.21 
www.suceavalive.ro 
23.03.21 



NyĂ-regyhaza – Ungaria și Universitatea Națională Uzhgorod – Ucraina, 

ultima fiind beneficiarul principal al proiectului. 

Proiectul se desfășoară în perioada 1 mai 2020 – 31 aprilie 2022, bugetul 

total al proiectului fiind de 1.104.707,30 euro (5.335.736,25 lei, din care 

alocat de Uniunea Europeană 994.236,56 (4.802.162,58 lei, iar bugetul 

USV este de 124.313,72 euro (600.435,26 lei). 

Potrivit sursei citate, obiectivul general al proiectului este promovarea 

eficienței energetice și a surselor de energie regenerabile prin activități 

de educație în universități și comunități ce 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.[…] 

Denisa 
Grigoriu 

USV beneficiază de 
un GRANT în 
valoare de 1.212.665 
€ oferit de Norvegia 
prin Granturile 
NORVEGIENE 

www.newsmoldova.ro 
23.03.21 

Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de Promotor de 

Proiect, împreună cu partenerii săi – 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 vă invită vineri, 

26 martie 2021, de la ora 10.00, la conferința de deschidere a proiectului 

„Copii și tineri integrați pentru o lume mai bună”. 

Evenimentul se va desfășura în mediul online, pe platforma Google Meet, 

la adresa https://meet.google.com/nga-sgju-xai . 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.212.665 € oferit de 

Norvegia prin  Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare 

locală. 

Obiectivul general al proiectului este abordarea integrată și inovativă a 

unui grup țintă format din: copii și tineri cu cerințe educaționale speciale; 

copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii; cadre didactice și 

părinți/tutori ai copiilor aflați în situație de risc; profesioniști/voluntari 

din sfera serviciilor  sociale; copii/tineri și părinții/tutorii lor care 

interacționează cu copiii și tinerii din grupul țintă  principal, în vederea 

creșterii gradului de incluziune socială a copiilor din trei regiuni de 

dezvoltare din România. 



Mai multe detalii pot fi obținute pe website-urile finanțatorului – 

www.eeagrants.ro, Operatorului de Program – www.frds.ro și website-ul 

dedicat proiectului – https://ctil.usv.ro/ . 

Daniela 
Micuțariu 

„Uniți pentru 
viață̆!”, campanie 
de donare de sânge 
organizată de 
ASCOR Suceava și 
asociațiile partenere 
de la USV 

www.monitorulsv.ro 
23.03.21 

Ultima oră local Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR), Filiala 

Suceava, a lansat, împreună cu asociațiile partenere din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), campania de donare de 

sânge „Uniți pentru viață!”, organizată sub egida Marșului pentru viață 

2021. ASCOR Suceava vă invită să vă alăturați acestei campanii de 

donare de sânge conștientizând faptul că 1 din 10 pacienți din spitalele 

din România are nevoie urgentă de sânge. 

Această campanie are un caracter național, fiind organizată de toate 

filialele ASCOR din țară. „La nivel local, în acest an, avem ca parteneri 

activi aproape toate asociațiile studențești din Universitatea <Ștefan cel 

Mare>, printre care: Asociația Studenților din Universitatea Suceava 

(ASUS), Asociația studențească FIRESC, Grupul de Inițiativă al 

Romanilor din Basarabia (GIRB), Asociația Europeană a Studenților în 

Drept (ELSA), Association internationale des étudiants en sciences 

économiques et commerciales (AIESEC - Suceava), Asociația Tinerilor 

Ortodocși Suceava (ATOS). Dacă doriți să vă alăturați inițiativei noastre 

o puteți face în una din zilele cuprinse în intervalul 22-27 martie”, au 

transmis organizatorii.[…] 

A.B. Lansare de carte în 
cadrul Lunii 
Francofoniei la 
Suceava „Discurs 
didactic și practici 
inovatoare în 
învățarea francezei 
de către copii” 

www.crainou.ro 
23.03.21 

Actualitate […]Miercuri, 24 martie a.c., ora 17, va avea loc online lansarea volumului 

„Discours didactique et pratiques innovantes dans l’en-seignement du 

français aux enfants”/ „Discurs didactic și practici inovatoare în 

învățarea francezei de către copii”. Volumul reprezintă rezultatul 

colaborării dintre Centrul de Reușită Univer-sitară 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.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


