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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava începe o nouă serie 

de cursuri gratuite de Antreprenoriat și Competențe Digitale în 

cadrul proiectului „Mommypreneurs”. Cursurile de adresează 

mamelor cu vârste între 15 și 29 de ani, care se află în concediu de 

maternitate sau au terminat concediul, dar n-au reușit să se 

reintegreze în câmpul muncii. Cursurile încep pe 10 februarie 2020 

și au o durată de 12 săptămâni. Înscrierile se fac prin completarea 

unui formular pe site-ul https://mommypreneurs.eu/.  După 

finalizarea cursurilor, mămicile primesc o diploma de participare 

eliberată de USV. 

Cui se adresează cursurile Mommypreneurs? 

Cursurile sunt gratuite și se adresează mamelor tinere, cu vârsta 

cuprinsă între 15 și 29 de ani, care se află în concediu de 

maternitate sau care nu s-au reintegrat în câmpul muncii, după 

terminarea concediului de maternitate. 

Ce învață mămicile la cursuri? 

Mămicile pot să aleagă între două programe în funcție de 

preferințele lor în carieră: instruire antreprenorială și competențe 

digitale. 

https://mommypreneurs.eu/


Instruirea antreprenorială va oferi abilitățile și cunoștințele de bază 

(juridice, financiare, de marketing, operațiuni, rețea) necesare 

dezvoltării ideilor de afaceri, lansării de startup-uri și 

comercializării produselor / serviciilor. Cursurile de IT se vor axa 

preponderent pe comerț electronic și web design. Subiectele care 

urmează să fie predate vor include cele mai solicitate abilități 

digitale în acest moment pe piață la un nivel care NU necesită o 

experiență anterioară extinsă în domeniul IT. Conținuturile 

instruirii vor fi furnizate și on-line ceea ce va permite studiul 

individual după un program personal al fiecărei mămici. 

Cum sunt sprijinite mămicile care nu au unde să-și lase copiii în 

timpul cursurilor? 

Organizatorii cursurilor au încheiat un parteneriat cu un loc de 

joacă din municipiul Suceava, unde mămicile pot să-și lase copiii, 

în siguranță, cât timp sunt la cursuri. Este vorba despre Simply 

Kids, Suceava (Obcini, lângă Școala 9 „Ion Creangă”). 

În ce perioadă se desfășoară cursurile? 

Modulele sunt de 12 săptămâni. Următoarele module încep pe 10 

februarie 2020. 

Unde se țin cursurile? 

Cursurile se țin în campusul USV, Corp C, sala 407 

Cine sunt profesorii care vor preda? 

Cursurile sunt susținute de lectori, angajați ai USV, afiliați la 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. 



Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor: Paul 

Pascu, Alexandru Lavric, Doru Balan. 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică: Lucia 

Moroșan-Danila, Carmen Boghian și Otilia Albu. 

Toți sunt șef lucrări și conferențiari, doctori și cu experiență în 

predare și lucrul cu adulții. 

Cum pot să se înscrie mămicile la cursurile Mommypreneurs? 

Înscrierea la cursuri este deschisă și se face continuu pe site-ul 

proiectului https://mommypreneurs.eu/ prin completarea unui 

formular de înscriere. Cu două săptămâni înainte de datele 

prevăzute pentru începerea cursurilor se face o selecție și sunt 

anunțate mamele selectate. 

Cum dovedesc mămicile că au urmat cursurile Mommypreneurs? 

După finalizarea cursurilor, mămicile primesc o diploma de 

participare eliberată de USV, cu menționarea tipului de program și 

a numărului de ore (320 ore pentru fiecare modul, fie Competențe 

digitale, fie Antreprenoriat). Separat se poate elibera o anexă în 

care sunt precizate temele studiate. 

Cine finanțează cursurile Mommypreneurs? 

Acest proiect este finanțat de Islanda Lichtenstein și Norvegia, prin 

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene. 

Proiectul a început în ianuarie 2019 și va fi implementat timp de 

24 de luni de către 8 parteneri din 7 state europene: Cipru, Italia, 

Lituania, Polonia, Portugalia, România si Spania. România este 

reprezentată în consorțiu de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmommypreneurs.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3xiQZJhB9YWPuN0aCBjICdPkUSOrZGGo92IDqTnqizKinz-_L9GfYWOEM&h=AT25DuvETJfU6THSEjnD_fojhcIyvStOaiuzdUXW_78E_PF2W1OvlW8TUZ0dSE3pN3ZDAJvH0H37UIRAi-FZUG4sTsgcCvTmMDEX6a2lKdveMS3_0Z_xCGfnaBQVrXfNrICB


Suceava, care va instrui și susține un grup ținta format din 150 

mame. 

Detalii suplimentare: Facebook – Mommypreneurs Romania și pe 

site- ul https://mommypreneurs.eu/ 
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Rectorul Universității Suceava, VALENTIN POPA, singurul 

candidat la alegerile din 30 ianuarie, și-a făcut cunoscut planul 

managerial pentru următorii 4 ani. 

El își propune să continue motivarea angajaților în concordanță cu 

rezultatele obținute, să dezvoltare și să adapteze programele de 

studii și să intensifice implicarea USV în dezvoltarea regională. 

La capitolul investiții, prioritățile lui POPA sunt suplimentarea 

locurilor de cazare pentru studenți, continuarea demersurilor 

pentru construirea unui campus universitar la Moara, reabilitarea 

Corpului A, extinderea Corpului J și construirea unei clădiri pentru 

viitoarea Facultate de Medicină. 

Pentru motivarea personalului, actualul rector vizează salarizarea 

diferențiată a cadrelor didactice în funcție de realizări, implicarea 

în realizarea de noi programe de studiu, creșterea tarifelor pentru 

activitățile în regim de plată cu ora și acordarea de stimulente 

financiare pentru activitățile de cercetare. 
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Local ELSA Suceava (Asociația Europeană a Studenților în Drept) a 

organizat în luna decembrie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), evenimentul „Perspective Juridice”, în colaborare 

cu conducerea Facultății de Drept și Științe Administrative. 

Principalul organizator al evenimentului a fost departamentul 

STEP din cadrul asociației, fiind susținut de Biroul Local ELSA 

Suceava. 

„ELSA Suceava are rolul de a veni în ajutorul studenților și a 

organizat ultimul eveniment din planul stabilit la începutul acestui 

an universitar. <Perspective Juridice> este un eveniment esențial 

din cadrul departamentului, astfel acesta s-a bucurat de un public 

larg și de un prezidiu format din patru specialiști ai domeniului 

juridic, care provin din trei arii distincte, respectiv: avocat, 

executor judecătoresc și notar public. Alături de conf. univ. dr. 

Liana Teodora Pascariu - avocat în Baroul Suceava, conferențiar 

doctor univ. Răzvan Viorescu - avocat în Baroul Suceava, 

Constantin Ștefan Cocoș - executor judecătoresc în circumscripția 

Curții de Apel Suceava și Mihai Curcă - notar public în cadrul 

Camerei Notarilor Publici Suceava, studenții au putut afla secretele 

acestor profesii juridice, prezentate fiind din toate punctele de 

vedere. Sesiunea de <Întrebări și Răspunsuri> s-a prelungit tocmai 

pentru că studenții au manifestat un interes ridicat pentru acest 

eveniment, lucru pentru care dorim să le mulțumim celor patru 

invitați pentru disponibilitatea și deschiderea cu care ne-au 

împărtășit din experiența lor”, ne-a mărturisit vicepreședintele 

STEP ELSA Suceava, Iuliana Mânăscurtă. 

La rândul său, președintele Evelina Bătrânu a arătat că „ELSA 

Suceava încheie un semestru de activitate sub conducerea 

www.centruldepresa.ro 
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actualului Birou Local printr-o serie de evenimente ce au ca scop 

atât dezvoltarea pe plan profesional, cât și personal, și de asemenea 

evenimente menite să încurajeze voluntariatul și actele de caritate. 

Astfel evenimentul <Perspective Juridice> a fost urmat de o 

petrecere de Crăciun pentru membrii asociației și de o strângere de 

fonduri în scop caritabil. Rechizitele, hainele și banii care s-au 

strâns în urma evenimentului au ajuns la copiii unei grădinițe în 

cadrul serbării de Crăciun, motiv pentru care suntem foarte fericiți 

că am reușit să aducem zâmbetul pe chipurile lor”. 
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Cea mai scurtă vacanță de iarnă a unor sportivi suceveni a fost cea 

a handbaliștilor de la CSU din Suceava. Jucătorii pregătiți de 

Adrian Chiruț au revenit chiar de azi la antrenamente. 

Pentru ei urmează 10 zile de antrenamente neplăcute, cele fizice, 

pentru ca apoi ei să joace mai multe meciuri amicale până la 

debutul oficial care va avea loc pe 2 februarie. În prima etapă a 

celui de-al doilea tur de campionat, CSU din Suceava va evolua pe 

terenul celor de la Poli Iași. 

După perioada de reacomodare la efort și de „șpan”, cum se spune, 

formația suceveană va juca două partide de pregătire cu CSM 

Vaslui în zile de 17 și 18 ianuarie. Apoi, începând cu 23 ianuarie, 

www.svnews.ro 



CSU din Suceava va participa la un turneu la Baia Mare acolo unde 

alături de Minaur vor mai veni CSM Reșița și Potaissa Turda. 

„Vom încerca să facem cât mai multe jocuri de pregătire în 

compania unor adversari puternici pentru a ne verifica potențialul. 

Probabil vom mai contracta încă unul sau două jocuri amicale cu 

echipe dispuse să ne întâlnească. 

Avem puține jocuri în campionat și avem nevoie de confruntări 

aprige pentru că ne așteaptă o parte a doua a sezonului foarte 

dificilă. Sper să ajungem la forma maximă pe final și să ne luptăm 

pentru promovarea în Liga Națională” a afirmat antrenorul echipei 

de handbal masculin CSU din Suceava, Adrian Chiruț. 
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La reunirea lotului, programată de la ora 10.00, în sala „Dumitru 

Bernicu”, sub comanda lui Adi Chiruț și Iulian Andrei sunt 

așteptați 20 de jucători. 

  

S-a stins din viață 

prof. Florian 
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Universitarul Florian Bratu, fost profesor de renume al Facultății 

de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan 
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cel Mare” Suceava (USV), s-a stins din viață miercuri, 1 ianuarie, 

la vârsta de 72 de ani. 

Profesorul Bratu s-a născut la data de 15 decembrie 1947, iar în 

cadrul universității sucevene a predat limba franceză. A fost 

prorector al instituției în mandatul 1996-2000. Corpul neînsuflețit 

al lui Florian Bratu a fost depus la capela cimitirului Pacea din 

Suceava, iar înmormântarea a avut loc duminică, 5 ianuarie, 

începând cu ora 12.00. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

 


