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Sinteza articolului 

Oana Nuțu NOUTATE: 
Doctoranzii se pot 
înscrie la 
concursurile pentru 
ocuparea posturilor 
vacante de asistent 
universitar în cadrul 
USV 

www.obiectivdesuceava.ro 
29.03.21 

Știri locale În cadrul acestui concurs de ocupare se dorește și angajarea de personal 

pentru noile programe de studii din domeniul Medicină, care vor fi 

disponibile la concursul de Admitere din acest an, fiind vorba despre 

cinci posturi de șef de lucrări – trei pe domeniul Medicină, și câte unul 

pe Biologie și Educație Fizică – și un post de asistent universitar, 

domeniul Chimie. 

Opt dintre cele zece facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV) angajează personal didactic pentru posturile vacante în 

semestrul II al anului universitar 2020-2021. Lista posturilor care au fost 

propuse de Consiliul Facultății pentru a putea fi scoase la concurs pe 

durată nedeterminată cuprinde 30 de posturi. În cadrul acestui concurs 

de ocupare se dorește angajarea de personal pentru noile programe de 

studii din domeniul Medicină, care vor fi disponibile la concursul de 

Admitere din acest an, printre care Tehnică dentară, Biologie, Biochimie 

și Nutriție și recuperare medicală. Astfel, Facultatea de Educație Fizică și 

Sport a scos la concurs cinci posturi de șef de lucrări – trei pe domeniul 

Medicină, și câte unul pe Biologie și Educație Fizică – și un post de 

asistent universitar, domeniul Chimie. 

Noutatea acestui concurs de ocupare a posturilor vacante din cadrul USV 

constă în posibilitatea înscrierii doctoranzilor la concursul pentru 

posturile de asistent universitar. Senatul USV a aprobat, în data de 23 

martie a.c., revizuirea Regulamentului privind ocuparea posturilor 

didactice vacante, prin introducerea unui paragraf care stipulează că 

„pentru postul de asistent universitar, Consiliul de Administrație poate 

stabili ca la concurs să se poată înscrie candidați având statutul de 

doctorand.[…] 

_________
_ 

Master de nutriție și 
recuperare 
medicală, din 
toamnă, la USV 

www.centruldepresa.ro 
29.03.21 

Social Mihai Dimian, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, a anunțat că a 

fost acreditat programul de master în nutriție și recuperare medicală. 



„Două vești bune pentru USV, după finalizarea evaluărilor ARACIS din 

această lună: 1. S-a acreditat domeniul de masterat Medicină  la USV, iar 

primul program de master în Nutriție și Recuperare Medicală va începe 

din toamnă!; 2. S-a aprobat mărirea capacității de școlarizare de la 

programul de Calculatoare, de la 125 la 150!”, a spus Dimian. 

N.B. Centru de transfer 
de cunoştinţe între 
USV şi companii din 
domeniul 
tehnologiilor 
informaţionale şi de 
comunicaţii 

www.crainou.ro 
29.03.21 

Actualitate Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a informat că 

implementează un proiect în cadrul căruia va realiza un centru de 

transfer de cunoştinţe între Universitate şi companiile din nord-estul 

României. 

Se au în vedere firmele care activează în domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţii. 

Rolul USV în cadrul centrului va fi de organizaţie de cercetare. 

Proiectul face parte din Program Operaţional Competitivitate 2014-

2020, care se derulează pe o perioadă de 5 ani (2018-2023). Valoarea 

totală a contractului este de 15,4 milioane lei, din care aproape 13,5 

milioane reprezintă finanţare nerambursabilă. 

Potrivit USV, deja au fost făcute progrese. Astfel, a fost formulată oferta 

de expertiză a USV adresată întreprinderilor, ofertă care este actualizată 

pe întreaga perioadă de derulare a proiectului. De asemenea, au fost 

realizate întâlniri individuale cu întreprinderi din regiune, pentru 

identificarea nevoilor acestora şi adaptarea ofertei de expertiză a USV la 

nevoile identificate. Întâlnirile, în funcţie de nevoile proiectului, pot 

continua şi în perioada următoare. În luna noiembrie au fost demarate 

activităţile de cercetare industrială în cadrul a şapte contracte subsidiare 

încheiate de USV cu şase firme care desfăşoară activităţi specifice 

domeniului TIC la Suceava şi Iaşi. 

_________
_ 

Proiect dedicat 
copiilor cu nevoi 
speciale, pentru 
scăderea 
abandonului şcolar 
şi creşterea 
incluziunii sociale 

www.edumanager.ro 
29.03.21 

Universități Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) implementează cu 

fonduri norvegiene în valoare de peste 1,2 milioane de euro un proiect 

destinat copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale sau aflaţi în situaţii de risc, 

pentru scăderea abandonului şcolar şi creşterea gradului de incluziune 

socială, a anunţat purtătorul de cuvânt al instituţiei academice, Codruţ 

Şerban. 



Potrivit sursei citate, USV, în calitate de promotor de proiect, a deschis 

oficial, împreună cu partenerii săi, respectiv Centrul Judeţean de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională din Suceava şi Asociaţia pentru Sprijin în 

Dezvoltarea Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate 

Cooperatistă, Antreprenoriat Social (IRCAS) din Tulcea, proiectul „Copii 

şi tineri integraţi pentru o lume mai bună” din cadrul apelului „Educaţie 

inclusivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc”. 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.212.665 euro‚ oferit de 

Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare 

locală. 

Obiectivul general al proiectului este abordarea integrată şi inovativă a 

unui grup ţintă format din copii şi tineri cu cerinţe educaţionale speciale, 

copii şi tineri cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cadre didactice şi 

părinţi/tutori ai copiilor aflaţi în situaţie de risc, profesionişti/voluntari 

din sfera serviciilor sociale, copii/tineri şi părinţii/tutorii lor care 

interacţionează cu copiii şi tinerii din grupul ţintă principal, în vederea 

creşterii gradului de incluziune socială a copiilor din trei regiuni de 

dezvoltare din România.[…] 

Daniela 
Micuțariu 

Campania de donare 
de sânge organizată 
de ASCOR Suceava 
și asociațiile 
partenere de la USV, 
la final 

www.monitorulsv.ro 
29.03.21 

Ultima oră local Campania de donare de sânge organizată de Asociația Studenților 

Creștin-Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Suceava, și asociațiile 

partenere de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), intitulată 

„Uniți pentru viață!”, a ajuns la final. Aproximativ 40 de voluntari au 

donat sânge, în perioada 22-27 martie, la Centrul Județean de Transfuzie 

Sanguină Suceava (bulevardul 1 Mai, nr. 11), campania desfășurându-se 

sub egida „Marșul pentru viață!”. După cum ne-a spus Laurențiu 

Brăneanu, președintele ASCOR Suceava, „conștientizând faptul că 1 din 

10 pacienți din spitalele din România are nevoie urgentă de sânge, 

ASCOR a desfășurat această campanie în luna martie, dedicată femeii și 

vieții. Astfel, 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”.[…] 

www.ziareaz.ro 
29.03.21 

_________
_ 

„En route pour la 
Francophonie !”, 
ultima activitate din 

www.stirisuceava.net 
29.03.21 

__________ „Francofonia în comunitate”, proiect francofon inițiat de Biroul Francez, 

datând din 2012, în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară al 
www.agerpres.ro 



Luna Francofoniei la 
Suceava 

29.03.21 Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul Agenției 

Universitare a Francofoniei și al Asociației „Alianța Franceză din 

Suceava”, își propune să încurajeze învățarea limbii franceze și să 

promoveze valorile Francofoniei în comunitatea suceveană prin cursurile 

de limbă franceză și activitățile tematice din fiecare miercuri, reunite sub 

genericul „După-amiezi francofone”. 

Luna Francofoniei se va încheia pe 31.03.2021, ora 17.00, cu activitatea 

„En route pour la Francophonie !”/„La drum spre Francofonie !”, 

propusă de elevii Școlii Gimnaziale din Oniceni, profesor îndrumător 

fiind dna Iulia Samson. 

Activitatea își propune să sădeasca în rândul elevilor mândria 

apartenenței noastre la marea familie a vorbitorilor de limbă franceză, să 

îi ajute să descopere care sunt țările francofone membre ale Organizației 

Internaționale a Francofoniei, să descopere poezia, muzica spațiului 

francofon, dar, mai ales, valorile culturale, sportive și umanitare ale lumii 

francofone, să îi ajute pe elevi să conștientizeze faptul că limba franceză 

poate însemna reușită pe plan social și profesional, că poate fi șansa lor 

în viitor.[…] 

www.suceavalive.ro 
29.03.21 
www.ziarulevenimentul.ro 
29.03.21 
www.stirilevivafm.ro 
29.03.21 
www.newsme.ro 
29.03.21 
www.newsmoldova.ro 
29.03.21 

 

 

 

 

 

 

 


