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_________ La Universitatea Valahia din Târgovişte începutul anului 2020 

coincide cu selecţia unei noi serii de cercetători doctoranzi care vor 

avea şansa să beneficieze de burse antreprenoriale în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în 

sprijinul creşterii economice”, acronim PROGRESSIO, proiect 

contractat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, 

cu o durată de trei ani. Proiectul este implementat în parteneriat cu 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Camera de Comerţ şi Industrie 

Suceava, iar obiectivul general se referă la aplicarea unui sistem 

integrat de măsuri de educaţie şi de formare profesională în vederea 

îmbunătăţirii competentelor antreprenoriale pentru studenţi 

doctoranzi şi cercetători postdoctoranzi, în concordanţă cu 

cerinţele pieţei muncii fiind implementat în regiuni mai puţin 

dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est). Noua serie de 

cercetători doctoranzi aparţine domeniului Istorie şi se integrează 

din totalul de 72 doctoranzi din domenii eligibile conform 

strategiei SNCDI: economic (management / contabilitate / 

economie) şi socio-uman (istorie / filologie / geografie) şi 30 de 

cercetători postdoctoranzi din domeniul economic (management / 

contabilitate / economie), ce sunt organizaţi în serii succesive, pe 

toată durata proiectului, pentru parcurgerea unui program 

antreprenorial personalizat. Proiectul care reuneşte organizaţii din 

cele trei capitale istorice (Târgovişte, Suceava şi Alba Iulia) are o 
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valoare totală de 6.437.600,00 lei, din care asistenţă financiară 

nerambursabilă în valoare de 6.315.208,00 lei. 

[…] 
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Pe 08 ianuarie, s-a desfășurat ședința festivă a Consiliului 

Profesoral în aula Universității „Ștefan cel Mare” Suceava unde a 

fost prezentat „Raportul general privind starea şi calitatea 

învăţământului în anul de învăţământ 2018-2019”. 

[…] 

La eveniment au participat: colonel Borcan Alexandru din partea 

Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – șeful Direcției 

de Control și Verificări; profesor universitar dr. ing. Popa Valentin 

– rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava; Moldovan 

Alexandru – Prefectul Județului Suceava; Niță Gheorghe-Marin – 

vicepreședintele Consiliului Județean Suceava și Rusu Silviu – 

administrator public al Primăriei Municipilui Fălticeni. 

De asemenea, sursa mai arată că, au fost prezenți reprezentanții 

celorlalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și 

reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, locale și 
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centrale cu care școala a încheiat parteneriate de colaborare și 

cooperare. 

[...] 
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Biroul Francez (Aleea Ion Grămadă, nr. 1), în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV), continuă, începând cu data de 15 ianuarie 

2020, seria cursurilor de limbă franceză, pe niveluri de vârstă și 

pregătire lingvistică, în cadrul proiectului „Francofonia în 

comunitate”. 

Proiectul este susținut de Agenția Universitară a Francofoniei 

(AUF) și beneficiază de implicarea unei echipe performante de 

profesori de limba franceză, printre care: lector univ. dr. Mariana 

Șovea, lector univ. dr. Daniela Vereș, prof. Sophie Bordas, lector 

francez. 

Înscrierile se desfășoară după cum urmează: grupă elevi, 6 -1 0 ani, 

miercuri, ora 17:00, la Biroul Francez; grupă elevi, 10 - 16 ani, joi, 

ora 17:30, la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”; grupă adulți, 

marți, ora 18:00, la Universitate, corp A, sala 302. 

Menționăm că, la cerea cursanților, se organizează pregătirea 

lingvistică în vederea obținerii Diplomei de studii de limbă 

franceză (DELF) și a Diplomei de studii aprofundate de limbă 

franceză (DALF). 

Pentru înscrieri și informații suplimentare: zilnic, la tel. 

0723678083, între orele 14:00 - 18:00. 
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Permanența la Biroul Francez este asigurată de luni până vineri, 

între orele 17:00 – 19:00. 
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Cultura Cinci nominalizări au fost anunțate pentru secțiunea Opus Primum 

a Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu”, dedicată 

debutanților, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX, în timp 

ce noi controverse încep să se contureze la secțiunea Opera Omnia, 

dedicată întregii opere a autorilor consacrați. 

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai 

Eminescu” anunță nominalizările la Premiul Național de Poezie 

„Mihai Eminescu” – Opus Primum pe anul 2019. 

Juriul, format din dr. Alexandru Cistelecan (Universitatea „Petru 

Maior” din Târgu Mureș), dr. Mircea A. Diaconu (Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava), dr. Mihai Iovănel (Institutului de 

Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București), dr. Alex 

Goldiș (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca), dr. 

Andrei Terian-Dan (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), a 

nominalizat cinci autori care au debutat cu volume de poezie în 

2019 (ordinea este alfabetică): Jesica Baciu, pentru „jes”, 

București, Editura Nemira; Timoteiu Drob, pentru „Tone de aur”, 

Alba Iulia, Editura OMG; Anastasia Gavrilovici, ”Industria 

liniștirii adulților”, Bistrița, Casa de Editură Max Blecher; Tudor 

Pop, „Softboi Mimosa”, Alba Iulia, Editura OMG și Vlad Sibechi, 

„Meditațiile bătrânului despre libertate”, București, Editura Tracus 

Arte. 

Laureatul ediției a XXII-a a Premiului Național de Poezie „Mihai 

Eminescu” – Opus Primum va fi desemnat pe 15 ianuarie 2020. 

[…] 
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