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Studenții de la cursurile de zi, licență și masterat, și studenții străini 

de etnie română care doresc decontarea biletelor de transport auto 

urban și interurban nu mai sunt condiționați de absența unor 

mijloace C.F.R. în localitatea de domiciliu, ci doar de vârsta 

maximă de 26 de ani. 

Conducerea Universității „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a 

modificat condițiile și criteriile de decontare a biletelor de transport 

auto urban și interurban pentru studenții de la cursuri de zi (licență 

și masterat) și studenții străini de etnie română, bursieri ai statului 

român. Astfel, studenții navetiști care doresc decontarea 

transportului nu mai sunt condiționați de absența unor mijloace 

C.F.R. în localitatea de domiciliu, ci doar de vârsta maximă de 26 

de ani. 

Forma anterioară a legii care specifica în ce condiții se poate 

acorda decontarea transportului studenților se prezenta astfel: 

„Decontarea a 50% din valoarea abonamentului și biletelor de 

călătorie cu alte mijloace de transport decât calea ferată se va face 

numai pentru localitățile unde nu există mijloace C.F.R., pentru 

stundeții ce nu depășesc vârsta de 26 de ani”, iar în urma 

modificării ei se precizează că „Decontarea a 50% din valoarea 
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abonamentului și biletelor de călătorie se va face pentru stundeții 

ce nu depășesc vârsta de 26 de ani”. 

Hotărârea Consiliului de Administrație al USV a fost aprobată în 

data de 29 octombrie și prevede că decontarea a 50% din valoarea 

abonamentului pe mijloacele de transport auto urban și interurban 

se face pe parcursul întregului an universitar (01.10- 31.07), doar 

pentru rutele prin care se justifică localitatea de domiciliu a 

studentului către localitatea unde își desfășoară activitățile de 

studiu și retur. În cazul în care studentul se deplasează zilnic din 

localitatea de domiciliu către centrul universitar unde studiază și 

retur se va deconta doar abonamentul lunar, în procent de 50%, la 

fel ca în cazul transportului auto urban. 

Anul trecut, studenții navetiști din cadrul USV au solicitat 

decontări în procent de 50% din valoarea abonamentelor și 

biletelor de transport auto urban și interurban în valoare de 77.460 

lei. 

Studenții Universității „Ştefan cel Mare” ar urma să beneficieze de 

anul viitor și de anumite carduri care să le asigure atât transportul 

gratuit cu autobuzele Primăriei Suceava, cât și accesul gratuit la 

muzee, bibliotecă și la diverse evenimente organizate de 

administrația locală, după cum le-a promis primarul Ion Lungu 

luna trecută, în cadrul ceremoniei de deschidere a noului an 

universitar. 
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Universități Universitatea „Ovidius” din Constanța în calitate de partener 2, 

alături de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (beneficiar), 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (partener 1), Institutul 



academică și valori 

antreprenoriale – 

sistem de burse 

pentru asigurarea 

oportunităților de 

formare și 

dezvoltare a 

competențelor 

antreprenoriale ale 

doctoranzilor și 

postdoctoranzilor 

– 

ANTREPRENOR

DOC” 

de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții – 

ICECON SA (partener 3), Camera de Comerț Industrie, Navigație 

și Agricultură Constanța (partener 4), Camera de Comerț Industrie, 

Navigație și Agricultură Galați (partener 5), Universitatea 

Maritimă din Constanța (partener 6) și Universitatea Politehnică 

din București (partener 7) anunță demararea proiectului „Excelența 

academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru 

asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor 

antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – 

ANTREPRENORDOC” – POCU/380/6/13/123847, proiect 

cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capitalul Uman 2014-2020. 

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, în perioada 

24 mai 2019 – 23 mai 2022, iar valoarea totală eligibilă a 

proiectului este de 6.974.500,00 lei, din care 5.923.862,54 lei 

reprezintă finanțare nerambursabilă. 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea ratei de 

angajabilitate a absolvenților de învățământ terțiar universitar și 

non universitar, pe baza programului de activități integrate de 

învățare și instruire în scopul dezvoltării de programe de cercetare 

/ inovare în sectoarele economice cu potențial competitiv, 

identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI. 

În cadrul proiectului vor fi sprijiniți financiar 67 studenți 

doctoranzi și 30 cercetători post-doctorat […]. 

Sandrinio 

Neagu 

Provocările anului 

2020 în relaţia 

angajator - angajat, 
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Local Provocările anului 2020 în relaţia angajator - angajat este tema unui 

eveniment programat joi, ora 17.30, la Hotelul Bucovina din 

Suceava. Potrivit organizatorilor, este un eveniment de business 



tema unui 

eveniment 

programat în 

Suceava 

unde profesioniştii şi oamenii de afaceri se întâlnesc şi 

interacţionează pentru a lega relaţii de afaceri, a crea şi a dezvolta 

oportunităţi de afaceri, a realiza un schimb de informaţii şi a căuta 

potenţiali parteneri de business. 

Intitulată „Business 1 la 1”, acţiunea are ca scop promovarea 

afacerii în faţa potenţialilor clienţi, parteneri sau contractori, pentru 

a ajuta la creşterea vânzărilor şi dezvoltarea companiei. 

Manifestarea se va bucura şi de prezenţa unor formatori cunoscuţi. 

Unul dintre ei este Dan Berinde, care are o experienţă profesională 

de peste 10 ani de activitate didactică universitară, în care a predat 

management, şi 15 ani de management executiv în companii din 

diverse industrii, cu preponderenţă în proiecte mari de schimbare 

în condiţii de criză. 

Invitaţilor le va vorbi şi Carmen Năstase, decan al Facultăţii de 

Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, dar şi Alina Ciupercovici, cea care a primit 

distincţia „Femeia anului 2016”, categoria „Excelenţa în sănătate”. 

Mai multe informaţii despre eveniment sau detalii suplimentare 

despre acest proiect se pot obţine la telefonul 9743.133.675, 

trimiţând un email: jci.suceava.ro@gmail.com sau accesând 

pagina de facebook https://www.facebook.com/JCISuceava. 
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CSU Suceava şi-a continuat şirul victoriilor în etapa a VIII-a a 

seriei A a Campionatului Naţional de handbal masculin pentru 

juniori I, după ce în urmă cu o rundă se impusese în derbiul cu 



 

 

victoriilor în 

campionat 

colegii de la LPS. De această dată, la finele săptămânii trecute 

elevii antrenorului Ion Tcaciuc au câştigat cu 34-24 (14-10) meciul 

cu LPS Vaslui. 

Pentru CSU Suceava în partida cu LPS Vaslui au marcat: Claudiu 

Stejar şi Iulian Rusu câte 8 goluri, Ştefan Jităreanu - 7 goluri, 

Alexandru Reuţă - 4 goluri, Adrian Urdă şi Iustin Ivan - câte două, 

Cristian Bejinariu, Daniel Burac şi Daniel Stanciuc - câte unul. 

„Am intrat mai greu în meci şi am avut noroc de portarul nostru 

Andreescu, care a prins o zi bună. Au fost şapte-opt minute pe 

parcursul primei reprize în care am înscris foarte puţin. La reluare, 

ne-am dat drumul la joc, punctând deseori pe contraatac”, a 

declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Ion Tcaciuc. 
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Miercuri, 6.11.2019, ora 17:00, Biroul Francez și Centrul de 

Reușită Universitară (CRU) al Universității „Ştefan cel Mare” din 

Suceava (USV) continuă activitățile destinate învățării limbii 

franceze, sub genericul „Le français, c’est facile!”. Grupa de copii, 

îndrumată de lector univ. dr. Mariana Şovea (USV) și de Sophie 

Bordas, lector de limba franceză, va pătrunde în universul 

animalelor. Imaginea, culoarea, jocul și cântecul vor fi prezente din 

nou. Un spațiu generos, care se poate organiza după nevoie, va fi 

ambientul adecvat activităților de învățare propuse, la care  se 

adaugă metode moderne de achiziție ale lexicului nou. 

Începând cu ora 18:00, sucevenii sunt invitați la vals de către prof. 

Iulia Buraciuc și membrii Cvartetului Royal – Ciprian 

Constandache, Angelica Banea, Letiția Costache, Andreea 
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Petruneac. Repertoriul lor este generos: Vals – Johannes Brahms, 

Frumoasa adormită – Piotr Ilici Ceaikovski, Edelweiss – din filmul 

Sound of The Music, Valsul nr.2 – Dimitri Şostakovici, Vocile 

primăverii – Johannes Strauss, A Thousand Years – din filmul 

Twilight (Christina Perry), Valsul florilor – Piotr Ilici Ceaikovski. 

„Vă așteptăm la „După-amiezile francofone”, la întâlnirea cu 

muzica de calitate, cu talentul, pasiunea si dăruirea acestui grup de 

profesioniști admirați și apreciați de comunitate! Intrarea este 

liberă”, se arată într-un comunicat transmis redacției. 

 

 


