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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 

Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People 

Inside SRL din Brașov, implementează proiectul „Învață din 

practică! INDIP” – Cod SMIS: 107439. 

Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP 

vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea 

utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de 

medii de practică în cadrul universității și creșterea accesului la 

activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de 

practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a 

absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți 

înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și 

master). 

Etapa de depunere a dosarelor de candidatură în vederea 

participării în grupul țintă al proiectului pentru anul academic 

2018 – 2019, este până pe data de 15 ianuarie 2019. Grupul țintă 

al proiectului va fi format din minimum 150 de studenți, înscriși 

la programele de studii de licență și de masterat din cadrul 

Universității Ștefan cel Mare din Suceava, care frecventează 

cursurile Facultății de Științe Economice și de Administrație 

Publică și ale Facultății de Istorie și Geografie (atât la forma de 

învățământ cu frecvență, cât și la forma de învățământ la 



distanță). 

Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să îndeplinească, 

cumulativ, următoarele cerințe: este student sau masterand 

înmatriculat în anul II (anul de studii care prevede stagii de 

pregătire practică în planurile de învățământ) în cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, la una din 

facultățile: Facultatea de Științe Economice și Administrație 

Publică sau Facultatea de Istorie și Geografie; are 

domiciliul/reședința în regiunea de Nord Est, în mediul rural sau 

urban; este cetățean români sau al unui stat membru al Uniunii 

Europene; acceptă să participe la toate activitățile prevăzute în 

cadrul proiectului INDIP; nu beneficiază/a beneficiat de 

finanțare prin alte proiecte similare pentru servicii de consiliere 

vocațională și/sau de efectuare a stagiului de pregătire practică; 

nu a mai participat la activități similare în alte proiecte; este de 

acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

furnizate pe parcursul perioadei de selecție. 

Selecția grupului țintă va respecta principiului egalității de șanse 

și nediscriminarii și se va realiza fără condiționări, deosebiri, 

excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 

gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și 

alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare 

directă sau indirectă. 

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (25 

iulie 2018 – 24 iulie 2020). 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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250 de studenți și masteranzi ai Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), de la facultățile Științe Economice și 

Administrație Publică și Istorie și Geografie, vor beneficia de 

stagii de practică în cadrul proiectului finanțat din fonduri 

europene „Învață din practică! INDIP”. 

Acesta are o durată de desfășurare de doi ani, fiind derulat în 

parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC 

Great People Inside SRL din Brașov. 

 Prin stagiile asigurate prin proiect se urmărește facilitarea 

inserției pe piața muncii a absolvenților, din grupul țintă făcând 

parte studenții și masteranzii celor două facultăți care sunt în 

anul II, cu domiciliul în regiunea de Nord Est, în mediul rural 

sau urban, dispuși să participe la  activitățile prevăzute în cadrul 

proiectului INDIP. Managerul de proiect este conf. univ. dr. 

Mariana Lupan, prodecan al Facultății de Științe Economice și 

Administrație Publică din cadrul USV. 

Informații suplimentare pot fi accesate la www.practicasv.ro sau 

www.fonduri-ue.ro. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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Monitorul de Suceava Ultima oră 

local 

Miercuri, 16 ianuarie, Teatrul studențesc „Fabulinus” aduce pe 

scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” a Universității din 

Suceava o nouă reprezentație a piesei „Pisica verde”, de Elise 

Wilk, în regia lui Cosmin Panaite.  

Spectacolul este programat de la ora 19.00, iar intrarea este 

liberă. Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei 

Vișniec” Suceava, este regizorul și coordonatorul acestui proiect 

realizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a 

Studenților Suceava. Distribuția spectacolului: Sabina 

Semenciuc, Sergiu Semenciuc Carolina Neagu, Artiom Creț, 

Luminița Andruh, Ludmila Mihai, Felicia Malai, Polya Zubati, 

Elian Agache. Spectacolul Teatrului Studențesc Fabulinus, în 

care actorii se adresează direct publicului, narează povestea unor 

tineri care împărtășesc o experiență majoră, care le va schimba 

viața pentru totdeauna, o poveste despre evadarea din cotidian în 

realități paralele. „Ți-ai imaginat vreodată o pisică verde? Să știi 

că e o chestie cât se poate de frumoasă, crede-mă pe cuvânt. Nu 

știu cum să-ți explic. Imaginează-ți o pisică normală. Cu dungi 

sau simplă. Și după aia gândește-te la aceeași pisică, numai că 

verde. Arată super mișto, cumva ireal” - „Pisica verde”, de Elise 

Wilk. Născută la Brașov, Elise Wilk este unul din dramaturgii 

români reprezentativi ai scenei contemporane de teatru. 

 Spectacole pe textele ei au fost montate în teatre din București, 

Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Târgu Mureș, Craiova, dar 

și în străinătate. Dramaturgia ei se adresează în special publicului 

tânăr, principalele teme abordate în scrierile sale fiind 

adolescența, singurătatea, dragostea sau familia. Este cunoscută 

în special pentru piesa de teatru ‘Pisica verde’, scrisă în 2012 și 

tradusă deja în 7 limbi străine, jucată cu succes atât în cel mai 



mare teatru din Elveția, Schauspielhaus din Zürich, cât și în 

Teatrul Luceafărul din Iași, sau montată la Teatrul Național 

Radiofonic din București ori la postul național de radio elvețian, 

SRF. 
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Planetariul Observatorului Astromic din Suceava găzduiește 

marți, 22 ianuarie, de la ora 19.00, spectacolul „Cosmic”, o 

înlănțuire de poezii sau fragmente de poezii, scrise de liceeni ai 

Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava, de la Light of 

Ink, coordonat de profesorul Gheorghe Cîrstian. Intrarea este 

liberă, în limita locurilor disponibile. „Textele descriu peisajul 

emoțional cotidian, compunând într-o cheie intimă și sensibilă un 

discurs introspectiv și romantic, de o profundă umanitate. 

Spectacolul își propune să ridice întrebări despre ordinea din 

haos și despre haosul din ordine.  

O incursiune mai ales auditivă, despre liniștea și neliniștea din 

noi, dominată vizual de atmosfera cosmică din Planetariu”, 

anunță organizatorii. Distribuția spectacolului: Luminița Andruh, 

Felicia Malai, Polya Zubati. Cezar Leșanu, operatorul 

proiecțiilor, este muzeograf al Observatorului Astronomic și 

doctorand la USV. Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal 

„Matei Vișniec” Suceava, aflat la cea de-a doua experiență de 

lucru cu Teatrul Studențesc Fabulinus, după spectacolul 'Pisica 

Verde'‚ este regizorul și coordonatorul acestui proiect, realizat de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților, 

în parteneriat cu Clubul de Poezie Light of Ink de la Colegiul 

Național „Petru Rareș” Suceava.  

 


