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În cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 

2014-2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), 

în calitate de beneficiar principal, alături de Universitatea 

Națională Politehnică din Odessa (ONPU), în calitate de partener, 

va derula, începând cu această lună, proiectul intitulat Educațional 

University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation, se 

arată într-un comunicat de presă. 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, bugetul 

total fiind de 328 743 de euro, dintre care Uniunea Europeană va 

contribui cu 295 683 euro, în cadrul Priorității 1.1 Cooperare 

instituțională în domeniul educației în vederea creșterii accesului 

la educație și a calității educației. 

 

Obiectivul principal constă în dezvoltarea și îmbunătățirea 

sistemului de învățământ superior, în aria de acțiune a 

programului, prin cooperare transfrontalieră, în beneficiul direct 

al studenților, comunităților academice și minorităților 

românești/ucrainene din Suceava și Odessa. 

 

Echipa de proiect își propune pregătirea a 120 de studenți pentru 

adaptarea la noile realități de pe piața muncii, în cadrul unor școli 

de vară/iarnă; informare și asistență cu privire la programe de 

cooperare bilaterală, mobilități, stagii de cercetare pentru peste 

10.000 de studenți; implicarea a 30 de cadre universitare/de 

cercetare în elaborarea de mecanisme, metodologii, curriculă, 



instrumente și prin schimburi de experiență și transfer de bune 

practici. 

 

Pe lângă acestea, proiectul are scopul de a informa cel puțin 700 

de cadre didactice/cercetare cu privire la rezultate; oferirea 

posibilității minorităților naționale române/ucrainene de a studia 

în instituții de învățământ superior în limba lor maternă, prin 

implicarea directă a cel puțin 10 tineri; elaborarea și oferirea unor 

seturi de materiale informative și manuale privind posibila 

cooperare în domeniul educației și inovării în cel puțin 15 

universități din aria de acțiune a programului; implicarea mass-

mediei și a organizațiilor nonguvernamentale din zona de frontieră 

din România și Ucraina interesate de activitățile proiectului în 

vederea diseminării informațiilor despre proiect. 

 

Grupurile țintă sunt studenții USV și ONPU, personalul 

academic/de cercetare din ambele facultăți, precum și românii sau 

vorbitorii de limba română de pe teritoriul Ucrainei, dar și 

ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană de pe teritoriul 

României, în special tineri activi – studenți sau viitori studenți. 
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_______ Prin această inițiativă, conducerea universității vrea să îi felicite 

pe cei zece studenți, care prin rezultate obținute au ajuns să fie șefi 

de promoție, și speră ca astfel să motiveze cât mai mulți studenți 

să obțină rezultate cât mai bune la învățătură. 

 

„Aleea șefilor de promoție își propune să promoveze calitatea 

absolvenților din USV și să motiveze tinerii noștrii studenți pentru 

a obține rezultate cât mai bune. Ideea este una generală, nu am 

inventat-o noi. Există și în universități din Statele Unite și în urma 

unei vizite efectuate de domnul rector la o universitate din 

Bologna a observat că pe aleile respective sunt diverse portrete ale 

profesorilor și ale studenților și împreună am hotărât să facem o 



astfel de inițiativă. (...) Sunt profesori de la Universitatea din Iași, 

București, Oradea care chiar au apreciat această idee, au transmis 

felicitările și au zis că ar fi bine să o implementeze și ei. Deci, din 

ce știu eu nu există și din reacțiile lor pare că e adevărat”, a spus 

Mihai Dimian, prorectorul USV. 

 

Până în acest moment, Universitatea din Suceava este singura care 

își onorează șefii de promoție în acest mod. În cursul acestui an, 

pe o altă alee a campusului, vor fi amplasate și portretele viitorilor 

șefi de promoție. 

 

Afișarea portretelor tinerilor studenți s-a făcut cu acordul acestora. 
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_______ Teatrul studențesc „Fabulinus”, pe scena Casei de Cultură din 

Rădăuți 

 

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. 
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Înainte de debutul oficial al părții secunde a campionatului 

Diviziei A de handbal masculin, Seria A, CSU Suceava va mai 

disputa două meciuri amicale în compania formației din Odorheiu 

Secuiesc. Jocurile vor avea loc în sala „Dumitru Bernicu”, astăzi, 

de la ora 17.30, și mâine, de la ora 11.30. În deschiderea 

meciurilor de seniori își vor măsura forțele echipele de juniori ale 

celor două cluburi. 

„Pentru noi este foarte important să avem cât mai multe meciuri 

în picioare, în condițiile în care în seria noastră numărul de echipe 

este redus și trebuie să compensăm acest lucru prin cât mai multe 



jocuri test în compania unor grupări puternice. Debutul oficial din 

2020 se apropie cu pași repezi și sunt convins că aceste partide ne 

sunt de folos. Foarte important pentru noi este că avem tot lotul 

valid”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț. 

CSU Suceava, care se află pe primul loc în ierarhia la zi a Diviziei 

A, Seria A, va susține primul meci oficial din acest an duminică, 

2 februarie, în deplasare, în compania grupării Poli Iași. 

  

Echipa de juniori întâlnește un viitor adversar din Grupa Valoare 

Așadar, pe lângă partidele seniorilor, sala „Dumitru Bernicu” va 

găzdui azi și mâine și două dueluri între echipele de juniori I ale 

cluburilor CSU Suceava și ACS Odorheiu Secuiesc. Interesant 

este că formația suceveană va avea ocazia să joace cu echipa cu 

care se va întâlni în primul meci al Grupei Valoare, pe data de 8 

februarie. Reamintim faptul că CSU Suceava a câștigat Grupa A 

a Campionatului Național și a acces în faza următoare a 

competiției. CSU Suceava face parte din Grupa Valoare 1 alături 

de echipele din Odorheiu Secuiesc, Sighișoara și Brașov. 

„Aceste meciuri sunt deosebit de utile pentru noi pentru că nu 

știam mai nimic despre echipa din Harghita. Este o ocazie bună să 

vedem la ce nivel se află, pentru că dorim să debutăm cu dreptul 

în Grupa Valoare”, a declarat antrenorul echipei de handbal 

masculin juniori I a CSU din Suceava, Ion Tcaciuc. 

  

Programul partidelor de la Suceava: 



Miercuri 

Ora 16.00 

CSU Suceava – ACS Odorheiu Secuiesc (juniori I) 

Ora 17.30 

CSU Suceava – ACS Odorheiu Secuiesc (seniori) 

Joi 

Ora 10.00 

CSU Suceava – ACS Odorheiu Secuiesc (juniori I) 

Ora 11.30 

CSU Suceava – ACS Odorheiu Secuiesc (seniori) 

 

 


