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Sinteza articolului 

_________ Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava oferă 

consultații gratuite 

antreprenorilor 

locali, axate pe 

gestiunea crizei 

generate de 

epidemia de Covid 

19 

www.radioiasi.ro 
28.04.20 

_________ Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) oferă 

antreprenorilor locali consultații gratuite privind gestionarea crizei 

cauzate de epidemia de Covid-19. 

Într-un comunicat de presă remis AGERPRES, marți, de instituția 

academică se arată că USV, prin Laboratorul de Incubare a Afacerilor 

(INCUBAF), oferă antreprenorilor servicii gratuite de consultanță în 

afaceri, axate pe gestiunea și managementul crizei generate de 

epidemia de Covid-19. 

Sursa citată precizează că, începând cu 24 aprilie, serviciile de 
consultanță sunt oferite de experții din cadrul INCUBAF, la care se 
adaugă alte cadre din USV, Camera de Comerț și Industrie Suceava și 
experți din industrie care și-au manifestat deja disponibilitatea, dar și 
alți specialiști pe care universitatea dorește să-i coopteze. 
În acest sens, pe pagina Grow with USV, universitatea suceveană a 
creat un forum unde antreprenorii pot adresa întrebări referitoare la 
problemele cu care se confruntă, iar experții avizați vor răspunde în 
maxim două zile. 
‘Vom discuta, consilia și vom testa împreună reziliența antreprenorială 
din județul Suceava și din Regiunea de Nord-Est. Domeniile pe care 
dorim să le acoperim sunt domeniile de bază ale antreprenoriatului: 
management, marketing, finanțe-contabilitate, juridic’, transmite sursa 
citată. 
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_________ La UEMR – Cursuri 

Tehnician Operator 

Mașini cu Comandă 

www.infocs.ro 
29.04.20 

Actualitate Cursuri Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică. 

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, în calitate de partener 2, 

alături de Universitatea de Vest din Timișoara (beneficiar), www.timis24.ro 
29.04.20 



Numerică www.resita.ro 
29.04.20 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (partener 1) și 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (partener 3), 

implementează proiectul Împreună universități și angajatori. Un sistem 

integrat de programe educaționale inovative – 

POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul Social 

European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și 

eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în 

acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui 

sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, 

proceduri și instrumente de asigurare a calității, dezvoltat prin 

colaborare între universități și angajatori și dedicat formării 

pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării competențelor 

profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților. 

[…] 

Programul „Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică” se 

adresează absolvenților de liceu cu sau fără diplomă de Bacalaureat. 

Prima generație de cursanți va beneficia de formare în regim fără taxă, 

costurile aferente derulării programului fiind asigurate prin proiectul 

POCU 121030 Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat 

de programe educaționale inovative. 

Cursuri Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică. Programul 

răspunde nevoii companiilor din regiune de a angaja tehnicieni în 

domeniul prelucrărilor pe mașini cu comandă numerică. Proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capitalul Uman 2014-2020 
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