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Oana Nuțu Master în domeniul 
Asistenței Sociale la 
USV 

obiectivdesuceava.ro 
20.03.23 

- Oferta educațională a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava continuă 
să se extindă cu programe noi, de data aceasta fiind vorba despre studiile 
de masterat. 
Programul „Managementul serviciilor sociale și de securitate 
comunitară”, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 
50 studenți/an, 120 de credite, a fost acreditat la USV prin Hotărârea 
Consiliului ARACIS din data de 16 martie a.c. 
„Este o oportunitate și pentru absolvenții de doctorat în domeniul 
Asistenței Sociale, care doresc să ni se alăture, deoarece trebuie să ne 
întărim și colectivul de cadre didactice în următorii ani”, a punctat 
prorectorul USV Mihai Dimian. 
USV a inclus în oferta de programe de studiu programul de licență 
Matematică – Informatică, care va forma profesori pentru învățământul 
preuniversitar din regiune, analiști de date, specialiști în inteligență 
artificială. De asemenea, universitatea suceveană va implementa 
Masterul Erasmus Mundus în reziliență în contexte educaționale, primul 
master comun internațional, condus de un consorțiu de instituții de 
învățământ superior, care va începe în octombrie 2023, cu trei mobilități, 
la universități diferite. 

- Conferința 
„Diagnoza și 
soluționarea 
problemelor sociale. 
Modele de bune 
practici”, de Ziua 
Mondială a 
Asistenței Sociale la 
USV 

stirisuceava.net 
19.03.23 

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenței Sociale, Departamentul de Științe 
Umane și Social-Politice din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează, în data de 24 
martie 2023, ora 12.00, în Aula Corp E, conferința intitulată „Diagnoza 
și soluționarea problemelor sociale. Modele de bune practici”. 
În acest an, tematica generală a Zilei Mondiale a Asistenței Sociale este 
„Respectarea diversității prin acțiuni sociale comune”; ca urmare, 
conferința „Diagnoza și soluționarea problemelor sociale. Modele de 
bune practici” urmărește evidențierea importanței procesului de 
diagnoză și de intervenție socială la nivelul problemelor din cadrul 
comunităților defavorizate, aducând, ca elemente de noutate, modele de 
bune practici din partea unor instituții de specialitate în domeniul 
asistenței sociale. Scopul diagnozei nu este unul singular, ci unul de 
analiză-concluzie. Accentul cade atât pe identificarea, cât și pe 
înțelegerea realității problemelor sociale. Soluționarea acestora se 
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realizează prin acțiuni specifice, pornind de la rezultatele procesului de 
diagnoză socială. 
Parteneri în organizarea evenimentului sunt: Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Colegiul Național al 
Asistenților Sociali, Filiala Suceava, Asociația Institutul pentru 
Parteneriat Social Bucovina, Asociația Eliberare, Filiala Suceava, 
Fundația FARA, Filiala Suceava. Prin experiența acumulată în activitatea 
de diagnoză și soluționare a problemelor sociale, partenerii vor evidenția 
o serie de proiecte sociale, cazuri specifice și modele de bune practici, 
care sunt importante pentru dezvoltarea profesională a studenților de la 
programul de studiu Asistență socială, dar și a altor studenți interesați 
de tematica dezbătută. 

 Echipa USV, din nou 
pe podium în finala 
concursului E.ON 
Energy Challenge cu 
un dispozitiv care 
poate întrerupe 
alimentarea 
consumatorilor 
neesențiali printr-o 
aplicație de pe 
telefon 

newsbucovina.ro 
18.03.23 

- Sfârșitul de săptămână a fost efervescent pentru echipele studențești 
calificate în finala concursului E.ON Energy Challenge, ediția 2023. 
După patru zile în care au participat la traininguri și sesiuni de 
brainstorming intense, în cadrul Energy Challenge Academy, vineri, cele 
cinci echipe s-au confruntat în marea finală unde și-au prezentat 
proiectele la care au lucrat pe parcursul ultimelor luni. [...] 
Cel de al treilea loc a fost ocupat de echipa Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava cu proiectul DBS Energy Solutions. În cadrul acestui demers 
a fost prezentat un dispozitiv care poate întrerupe alimentarea 
consumatorilor neesențiali cu ajutorul unui releu integrat, direct printr-
o aplicație disponibilă pe telefonul mobil. Recompensa primită de echipă 
este un bilet la un festival la alegere, pentru fiecare membru, în valoare 
de până la 200 de euro. 
Marea finală a avut loc vineri la sediul companiei E.ON din Târgu Mureș 
și a reunit echipe de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (Iași), 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (Iași), Universitatea Tehnică 
(Cluj-Napoca), Universitatea „Ștefan cel Mare” (Suceava) și 
Universitatea Transilvania (Brașov). 
E.ON Energy Challenge a debutat în anul 2015 și, de atunci, a antrenat 
peste  370 de studenți din diferite centre universitare din România. 
Proiectele prezentate pe parcursul acestor ani au oferit soluții inovative 
inedite, unele dintre acestea fiind implementate în cadrul companiei 
E.ON. 
Câștigătoarea ediției 2022 a fost echipa Smart, de la Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu proiectul „Smart Solar Panel 
Inverter”. Pe locul II s-a situat echipa Atlas de la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, cu aplicația „UniCamp”, utilă pentru facultăți, iar 
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locul III a fost ocupat de echipa GreenMap, formată din studenți de la 
Universitatea Tehnică de Construcții din București și Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca. 

- Ministrul Florin 
Spătaru a discutat cu 
studenții de la USV 
despre viitorul 
economiei 
românești și a vizitat 
mai multe firme de 
succes din Suceava 

svnews.ro 
17.03.23 

- Ministrul economiei Florin Spătaru a efectuat, vineri, o vizită de lucru în 
municipiul Suceava, el având întâlniri cu studenții de la Universitatea 
Ștefan cel Mare și cu reprezentanții mediului de afaceri. De asemenea, 
Florin Spătaru a vizitat trei companii de succes din Suceava. Prima vizită 
a ministrului a fost la Universitatea „Ștefan cel Mare”, unde a avut o 
întâlnire cu rectorul Valentin Popa și cu studenții de la Facultatea de 
Economie. „Am venit în fața studenților de la Facultatea de Economie, 
Administrație și Afaceri din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, pentru o discuție interactivă despre viitorul economiei 
românești. Am aflat că mediul academic sucevean este un exportator de 
forță de muncă înalt calificată pentru județele dezvoltate din România. 
An de an, 10.000 de absolvenți ai Universității din Suceava ajung pe piața 
forței de muncă din țara noastră. Mulți dintre aceștia, însă, nu rămân în 
Suceava pentru că nu există angajatori care să asimileze această forță de 
muncă înalt calificată. Deși toți marii investitori caută forță de muncă 
specializată, Suceava pierde mii de absolvenți de studii superioare din 
cauza lipsei unei strategii de dezvoltare economică la nivel local”, a 
declarat ministrul economiei după vizita la Universitatea Ștefan cel 
Mare. [...] 
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Daniela 
Micuțariu 

Campanie de donare 
de sânge, organizată 
de ASCOR 

monitorulsv.ro 
17.03.23 

- Asociația Studenților Creștin – Ortodocși Români (ASCOR) organizează, 
în perioada 20 martie – 14 aprilie, în contextul „Lunii pentru viață”, o 
campanie națională de donare de sânge. Aceasta se va desfășura în mai 
multe centre universitare din țară. Campania își va desfășura activitatea 
în orașele București, Alba-Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brașov, 
Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Ploiești, Sibiu, Suceava, 
Târgoviște, Timișoara și Târgu Jiu, fiind organizată de filialele ASCOR. 
În acest an, ASCOR deține un parteneriat cu BlooDoChallenge, aplicație 
fondată de antreprenori români cu scopul de a facilita și mobiliza 
donarea de sânge de către cetățeni. Donatorul care folosește aplicația are 
diferite beneficii: informații despre procesul de donare care se pot afla în 
timp real înainte sau după donare. Aplicația oferă un istoric al donărilor 
pe care le-au făcut și îți indică în cât timp poate să doneze din nou; 
Programare din aplicație la centrul de donare; Donarea de sânge este 
răsplătită cu puncte pe care utilizatorii le pot folosi pentru ofertele 
partenerilor; Urgențele de sânge se actualizează în timp real indicând și 
grupele sanguine necesare. 



Președintele ASCOR București, Ioan Tabarcia, a transmis următorul 
mesaj: „Mai ales acum, în perioada Postului Mare ce ne pregătește pentru 
Sfintele Paști, îndemnăm toți tinerii și studenții care pot dona să facă 
acest lucru, neuitând nici o clipă de îndemnul Domnului nostru Iisus 
Hristos: <Să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit Eu> (Ioan 15, 12)”. 
La Suceava se poate dona sânge la Centrul Județean de Transfuzie 
Sanguină Suceava (Bulevardul 1 Mai, nr. 11), în intervalul orar 08:00-
13:30. ASCOR Suceava vă invită să vă alăturați acestei campanii 
naționale de donare de sânge. Ca în fiecare an, spun reprezentanții 
ASCOR Suceava, parteneri activi ai campaniei vor fi asociațiile 
studențești din Universitatea ,,Ștefan cel Mare" Suceava. 

 


