
Revista presei– MARȚI,  30 OCTOMBRIE 2019- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea/

Pagina 

Sinteza articolului 

Simona 

Anghel 
Simpozion dedicat 

românilor din 

Ucraina și 

ucrainenilor, în 

noul context istoric 

www.ziuaconstanta.ro 

30.10.19 

www.monitoruldestiri.ro 

29.10.19 

_________ În această săptămână, Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia 

Științei și Tehnicii (CRIFST), aflat sub egida Academiei Române, 

Asociațiunea pentru Literatura Română și Cultura Poporului 

Român (ASTRA) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

organizează, la Iași, Suceava și Cernăuți, simpozionul 

internațional „Români și ucraineni în lumina istoriei.Identitate ;i 

controverse la por’ile Europei”. […] 
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_________ Fundația Dreptul la Educație, cu sprijin direct din partea OTP Bank 

România, împlinește cinci ani de activitate. În decursul acestei 

perioade, peste 12.600 de persoane au beneficiat de programele de 

educație financiară susținute de trainerii Fundației. 

Au fost încheiate parteneriate cu peste 170 de instituții de 

învățământ și organizații din sectorul nonguvernamental și privat, 

prezente în 83 de localități din 32 de județe. În cadrul acestora, 

10.298 de elevi au participat la 686 sesiuni de educație financiară, 

susținute de traineri cu expertiză în zona educației financiare. 

Cursurile de orientare în carieră au fost frecventate de 933 de elevi, 

modulele fiind organizate în 78 de sesiuni susținute intensiv pe 

durata a trei sau patru zile per sesiune. […] 

În cinci ani de activitate, Fundația Dreptul la Educație, cu sprijin 

direct din partea OTP Bank România, a dezvoltat numeroase 

proiecte educaționale. O parte dintre acestea au fost proiectate pe 

termen lung, ele fiind în proces de desfășurare: 



 

 

[…] 

În parteneriat cu OTP Bank România, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Fundația Dreptul la Educație implementează proiectul 

„Simulator de Carieră”, al cărui obiectiv general este creșterea 

gradului de angajare a 130 de studenți din regiunile Nord-Est și 

Sud Est; […] 
 


