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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de 

Științe Economice și Administrație Publică, în calitate de 

partener, demarează proiectul „Simulator de Carieră”, al cărui 

obiectiv general este de a crește gradul de angajabilitate a 130 de 

studenți din regiunile Nord Est și Sud Est, prin participarea la 

programe de învățare la locul de muncă. 

Potrivit unui comunicat al USV, liderul proiectului este Fundația 

Dreptul la Educație, proiectul fiind finanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 

axa prioritară Educație și Competențe, cu o valoare totală de 

1.156.214,79 lei, din care 1.129.687,61 lei fonduri 

nerambursabile, și se derulează pe o perioadă de 24 de luni. 

Alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 

cadrul acestui proiect sunt implicați alți 2 parteneri, care vor 

asigura pregătirea teoretică, dar și practică a studenților și 

integrarea lor pe piața muncii: Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași și OTP Bank România SA. 

„Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al 

programului întrucât își asumă că cel puțin 44% dintre studenții 

care au parcurs programul de învățare la locul de muncă 

organizat prin proiect își vor găsi un loc de muncă în cadrul 



partenerului 2, dar și la alte companii, ca urmare a sprijinului 

primit”, arată sursa citată. 

Beneficiile vizate la nivelul grupului-țintă se vor repercuta la 

nivel local, regional și național. Astfel, ele se traduc în beneficii, 

de la cele pe termen scurt, la cele pe termen lung: creșterea 

gradului de conștientizare asupra beneficiilor participării la 

programe de învățare la locul de muncă, prin intermediul 

campaniei de promovare și sesiunilor de consiliere; formarea și 

dezvoltarea de competențe profesionale adaptate la cele mai 

recente evoluții de pe piața muncii; formarea și dezvoltarea de 

competențe transversale, transferabile, necesare pentru a menține 

competitivitatea unui angajat; creșterea ratei de ocupare a 

tinerilor la nivel local, regional și, implicit, la nivel național; 

dezvoltarea de parteneriate sociale pentru optimizarea ofertei 

educaționale în sectorul tehnologiei aplicate în domeniul 

financiar-bancar. 
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Unul dintre jucătorii exponențiali ai echipei de handbal CSU 

Suceava, Gabriel Burlacu, va fi indisponibil cel puțin patru 

săptămâni după o accidentare suferită zilele trecute în 

cantonamentul naționalei de seniori a României. Din păcate, 

jucătorul Universității s-a accidentat la spate, mai exact la 

coloană, în zona lombară, acolo unde i s-a accentuat hernia de 

disc. Gabi Burlacu a cedat pe finalul antrenamentului, atunci 

când făcea apărare, iar când a pășit cu piciorul stâng a simțit că a 

cedat ceva la coloană și a căzut fără să fie atins de nimeni. 



 

 

„Mi s-a accentuat hernia de disc de la vertebrele L4 și L5, iar 

discul de la L5 și S1 este deshidratat și îmi dă dureri foarte mari. 

După o oră și 45 de minute de antrenament, eram în apărare și 

când am pășit pe piciorul stâng am simțit că a trosnit ceva la 

spate și am căzut. Am mai avut dureri la spate, dar nu așa mari, 

mă deplasez greu și trebuie să stau cât mai mult timp întins. Luni 

cred că voi merge la București la un control pentru a afla exact 

diagnosticul și ce trebuie făcut în continuare, iar eu sper să nu fie 

vorba de operație. Sunt foarte supărat că m-am accidentat și am 

pierdut cele două meciuri, dar antrenorul Montoya mi-a zis să nu 

uit niciodată că sănătatea e pe primul loc. A vorbit cu mine și mi-

a spus că este foarte mulțumit de cum mă mișc la antrenament și 

mi-a garantat că atât timp cât va fi antrenorul României voi fi în 

vizorul său. În plus mi-a zis să nu renunț la luptă după această 

accidentare, deoarece a văzut ce potențial am din meciurile pe 

care le-a urmărit și că sunt un jucător polivalent și pot să joc pe 

toate posturile”, a explicat Gabriel Burlacu.   

Gabriel Burlacu urma să fie azi în lotul naționalei României în 

Portugalia, în primul meci din campania de calificare pentru 

Campionatul European din 2020, dar și pe 28 octombrie, când 

România va întâlni la Cluj campioana mondială, Franța. 

 

 

Daniela 

Micuțariu 

 

 

 

 

Unde fugim de 

acasă... 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.9 

 

Trupa Scarlet Aura concertează la USV 

Trupa Scarlet Aura va susține joi, 25 octombrie, un concert pe 

scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”, din str. Universității, 

nr.13. Evenimentul va începe de la ora 19.00. 

Prețul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru studenți, elevi 



și pensionari, acestea putând fi procurate online de pe www.ccs-

sv.ro, www.biletesuceava.ro  sau de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților (str. Zorilor, nr. 6A, lângă magazinul Auto Albina). 

Informații suplimentare la 0752092606.  

 

 


