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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava invită mamele din 

județele Suceava, Botoșani și Neamț să se înscrie la cea de-a treia 

serie a cursurilor gratuite de Antreprenoriat și Competențe 

Digitale, din proiectul Mommypreneurs. Cursurile se adresează 

femeilor cu vârsta maximă de 29 de ani care se află în concediu 

de maternitate sau au terminat concediul, dar nu au un loc de 

muncă. 

Mamele care aleg cursurile de instruire antreprenorială vor 

dobândi abilități și cunoștințe 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 dezvolta 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 acasă, după un program 

personal al fiecărei mămici. 

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

la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și la 
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Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, toți cu 

experiență în predare și colaborare cu adulții. 

Cursurile vor începe în luna mai și vor dura 12 săptămâni. 

Înscrierile se fac prin completarea unui formular pe site-ul 

proiectului https://mommypreneurs.eu/ 

După finalizarea cursurilor, mămicile primesc o diplomă de 

participare eliberată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Acest proiect este finanțat de Islanda, Liechtenstein 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 opt parteneri din șapte state europene: Cipru, 

Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România și Spania. 
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__________ 30 de ani de la transformarea Institutului de Subingineri în 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava  

În acest an, programul manifestărilor dedicate aniversării a 30 de 

ani de la transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, desfășurate sub genericul Zilele 

USV, cuprinde o serie de evenimente dedicate studenților, 

absolvenților, cadrelor didactice, dar și întregii comunități locale.  

Zilele USV debutează joi, 5 martie, ora 08:00, cu Expoziția de 

fotografie Itinerare geografice, organizată de Departamentul de 

Geografie al Facultății de Istorie și Geografie (responsabil: lector 

univ. dr. Dinu Iulian Oprea, parter, corp E). Începând cu ora 12:00, 

Biblioteca USV organizează o serie de manifestări sub titlul de 

Biblioteca universitară – spațiu al dialogului cultural și științific: 



Cititorii scriu și recită – invitat: Ana Maria Antonesei, masterand 

FLSC, an II; Lansare de carte – Nu știu…, autor Marian-Florin 

Morariu, student FDSA, anul I (prezintă: Ana Maria Antonesei); 

Deschiderea Cărții de Onoare a Bibliotecii USV (Sala de lectură 

cu Publicații tehnico-economice, Corp E, etaj I).  

Vineri, 6 martie, va avea loc Ședința festivă dedicată 

evenimentului aniversar, începând cu ora 9:00, în Aula Magna din 

corpul A, urmând ca din programul zilei să facă parte și: 

Simpozionul ALMA MATER SUCEVENSIS, ediția XX, 

organizat de Departamentul de Științe Umane și Social-Politice al 

Facultății de Istorie și Geografie (ora 10:30, Sala E210/E223, corp 

E), Procesul simulat, organizat de Facultatea de Drept și Științe 

Administrative, în colaborare cu ELSA (ora 11:00, Aula Magna, 

corp A). Începând cu ora 12:00, în Sala de lectură cu Publicații 

tehnico-economice, Corp E, etaj I, Biblioteca USV organizează 

evenimentul Omul și Cartea, avându-l drept invitat de onoare pe 

prof. univ. dr. ing. Mihai Grămăticu (USV), și invitați speciali pe 

prof. univ. dr. ing. Vasile Puiu, Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, și prof. univ. dr. Vasile Crăciun, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași. De asemenea, de la ora 14:00, în Aula 

din corpul E, Facultatea de Științe ale Educației aniversează 20 de 

ani prin intermediul evenimentului Întâlnire între generații.  

Zilele USV se încheie sâmbătă, 7 martie, cu două manifestări: 

Activitatea de formare intitulată Marketing educațional. A fi sau a 

avea, organizată de Biblioteca USV, conf. univ. dr. Alexandru 

Nedelea și asist. univ. dr. Costel-Ioan Cioban (intervalele orare 

09.00 – 11.30 și 14.00 – 17.00, Aulă, corp E) și lansarea volumului 

„Politicile SUA, Germaniei și Rusiei în spațiul românesc (1990-

2018)”, autor conf. univ. dr. Florin Pintescu, care va fi prezentat 



de prof. univ. dr. Ștefan Purici și lector. univ. dr. Marcela 

Șlusarciuc. Organizatorii acestui eveniment sunt Biblioteca USV 

și Facultatea de Istorie și Geografie (ora 11:30, Aula, corp E). 
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__________ Cu prilejul sărbătoririi Zilelor Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Biblioteca Universitară organizează o serie de 

manifestări, după cum urmează:  

5 martie 2020, ora 12:00, Sala de Lectură cu Publicații Tehnico-

Economice, Corp E, Etaj I: BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ – 

SPAȚIU AL DIALOGULUI CULTURAL ȘI ȘTINȚIFIC 

Cititorii scriu și recită – invitat: Ana Maria ANTONESEI, 

masterand FLSC, an II;  

Lansare de carte – Nu știu …, autor Marian-Florin MORARIU, 

student FDSA, anul I; prezintă: Ana Maria ANTONESEI, 

masterand FLSC, an II;  

Deschiderea Cărții de Onoare a Bibliotecii USV.  

6 martie 2020, ora 12:00, Sala de Lectură cu Publicații Tehnico-

Economice, corp E, Etaj I: OMUL și CARTEA Invitat de onoare: 

prof. univ. dr. ing. Mihai GRAMATICU, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava; Invitați speciali: prof. univ. dr. ing. Vasile 

PUIU, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, și prof. univ. 

dr. Vasile CRĂCIUN, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 

din Iași.  

7 martie 2020, ora 9:00 – 11:30 și 14:00-17:00, Aula, corp E: 

MARKETING EDUCAȚIONAL. A FI SAU A AVEA – activitate 
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de formare Responsabili: conf. univ. dr. Alexandru NEDELEA și 

asist. univ. dr. Costel-Ioan CIOBAN  

7 martie 2020, ora 11:30, Aula, corp E: Lansare de carte: Politicile 

SUA, Germaniei și Rusiei în spațiul românesc (1990-2018), autor 

prof. univ. dr. Florin PINTESCU Prezintă: prof. univ. dr. Ștefan 

PURICI și conf. univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC. 

__________ Olimpiada 

națională a 
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județeană 
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02.03.20 

 

Actualitate 9 coruri din județul Suceava s-au concurat pentru a se califica la 

etapa zonală de la Piatra Neamț a Olimpiadei naționale a corurilor. 

Evenimentul a fost găzduit de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. www.ziaruldepenet.ro 

02.03.20 

 


