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Radu Lupașcu Trei echipe din USV, 
calificate în etapa 
finală a concursului 
studențesc de 
debirocratizare 
„România fără 
dosar” 
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- Trei echipe studențești din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava s-au calificat în etapa finală a celei de a III-a ediții a competiției 
numite și Hackathonul Studențesc „România fără dosar”. Concursul este 
organizat de către Universitatea București și Camera Deputaților în 
perioada 20-22 martie, echipele calificate lucrând la realizarea unei 
platforme care să contribuie la debirocratizarea statului și să ajute la 
simplificarea proceselor administrative. 
Această ediție este organizată în colaborare cu Ministerul Digitalizării, 
care își propune să implementeze ideile studenților și să faciliteze 
procesul de căutare de informații și programare la instituțiile statului 
care oferă servicii publice corespunzătoare evenimentelor de viață, 
precum nașterea unui copil, obținerea unui autoturism, deschiderea unei 
afaceri, construirea unei case. 
Prezență suceveană calificată în etapa finală a competiției 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este reprezentată în finala 
ediției din acest an de trei echipe: „USV Let’s DO IT”, formată din 
studenți de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 
specializarea Media Digitală: Daniela Căpusneac, Evelina Guzun și 
Denisa Fecioru; „USV Talks”, formată din studenți de la Facultatea de 
Litere și Științe ale Comunicării, specializările Comunicare și Relații 
Publice și Media Digitală: Sorina-Ionela Avasiloaei, Alexandra 
Căruceriu, Emilia Vîntuleac; și „Pixel Minds”, formată din studenți de la 
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și de la 
specializarea Media Digitală: Costescu Adrian, Daniel Lupăștean și 
Ecaterina Morăraș. 
Competiția a avut înscrise 38 de echipe în prima etapă, dintre care 20 s-
au calificat pentru etapa finală care se va încheia pe 22 martie, odată cu 
prezentarea proiectelor echipelor selectate pentru etapa finală, 10 dintre 
acestea din zona de IT și 10 din zona de comunicare. La finalul celor 48 
de ore de lucru studenții vor livra un design de interfață a unui portal, în 
care să se regăsească toate informațiile necesare pentru 3 evenimente de 
viață care beneficiază de servicii publice oferite de stat. Portalul va oferi 
și posibilitatea realizării de programări online pentru audiențe sau a 
trimiterii în varianta electronică a documentelor necesare pentru 
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obținerea serviciilor publice. De asemenea, studenții vor preda și un plan 
de promovare a portalului și a beneficiilor pe care acesta le oferă 
populației. 
Echipele studențești au lucrat pentru a dezvolta proiectele finale sub 
coordonarea a zece mentori-deputați, iar participanții reprezintă șapte 
universități din țară: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
Universitatea din București, Universitatea Politehnica București, 
Academia de Studii Economice din București, Universitatea 
„Transilvania” din Brașov, Universitatea „Titu Maiorescu”, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative. Din juriul competiției face 
parte asist. univ. dr. Iulia Sîrghi-Covalciuc, de la Facultatea de Litere și 
Științe ale Comunicării, iar lector univ. dr. Ioana Mititelu este cadrul 
didactic care reprezintă USV în cadrul competiției. 

- Studenții Facultății 
de Inginerie 
Alimentară USV, 
premiați în cadrul 
concursului 
GastroPan 
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- În perioada 17-19 martie, două echipe de studenți de la Facultatea de 
Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, programul de studiu Științe gastronomice, au participat la un 
concurs organizat cu ocazia ediției 2023 a GastroPan – cel mai important 
eveniment al anului dedicat industriilor de panificație, patiserie, 
cofetărie, gelaterie, morărit și HoReCa. Evenimentul s-a desfășurat la 
Brașov, la centrul Lux Divina, iar tema concursului studențesc a fost Love 
Food, Hate Waste – reutilizarea subproduselor în produse de panificație, 
patiserie. 
Studentul Silviu Cristian Federeac, coordonat de către drd. ing. Ovidiu 
Procopeț, a participat cu produsul „Tartă cu brânză de capră, adaos de 
pudră din coji de ceapă roșie și jeleu din sfeclă roșie și pectină”, iar 
studentele Petronela Florea, Daria Ursache și Lavinia Tarniță, 
coordonate de prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, au participat cu 
produsul „Saint Honore cu pudră de tescovină”. 
În urma jurizării, studentul Silviu Cristian Federeac a obținut premiul al 
III-lea, iar studentele Petronela Florea, Daria Ursache și Lavinia Tarniță 
au obținut premiul al II-lea. Jurizarea a fost realizată de către experți din 
domeniul alimentar, reprezentanți ai unor importante companii de 
profil. 
Produsele realizate de către studenții suceveni au fost apreciate pentru 
îmbinarea echilibrată a factorilor nutritivi cu gusturile moderne, 
armonia cromatică și modalitatea de prezentare. 
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Radu Lupașcu Identificarea și 
soluționarea 
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- Departamentul de Științe Umane și Social-Politice din cadrul Facultății 
de Istorie și Geografie din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 



problemelor sociale, 
discutate de Ziua 
Mondială a 
Asistenței Sociale 

ziarelive.ro 
21.03.23 

organizează, cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenței Sociale,  vineri, 24 
martie 2023, ora 12.00, în Aula Corp E, o conferință intitulată „Diagnoza 
și soluționarea problemelor sociale. Modele de bune practici”. 
Tematica generală a Zilei Mondiale a Asistenței Sociale e reprezentată în 
acest an de „Respectarea diversității prin acțiuni sociale comune”. Drept 
urmare conferința „Diagnoza și soluționarea problemelor sociale. 
Modele de bune practici” va urmări 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. Accentul cade atât pe identificarea, cât și pe înțelegerea 
realității problemelor sociale, iar soluționarea acestora se realizează prin 
acțiuni specifice, pornind de la rezultatele procesului de diagnoză socială. 
Parteneri în organizarea evenimentului vor fi în acest an 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 
și 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 în cadrul conferinței. 
Pentru informații suplimentare poate fi contactat conf. univ. dr. Cristina 
Cormoș, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de 
Istorie și Geografie, Departamentul de Științe Umane și Social-Politice, 
în calitate de coordonator program de studiu Asistență Socială. 
Contact:  cristina.cormos@atlas.usv.ro, sau la tel.0745602188. 

- Școala de etichetă și 
bune maniere 
organizează 
dezbaterea:  Femeie 
modernă între 
feminitate și 
feminism 
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- Școala de Etichetă și Bune Maniere, împreună cu Biblioteca USV, Alianța 
Franceză Suceava  și ,,Mov de Bucovina”, organizează, în ziua de 24 
martie 2023, evenimentul „Balada Doamnelor de azi”, o dezbatere pe 
tema:  femeia modernă între feminitate și feminism. 
Participantele sunt așteptate, începând cu ora 17.30, la Biblioteca 
Universității „Ștefan cel Mare”, sala de lectură, corp E. 
Amfitrioane ale evenimentului vor fi doamnele Sanda-Maria Ardeleanu, 
Margareta Lupașcu și Laura-Cătălina Culipei. 
În programul serii mai sunt incluse un moment muzical susținut de către 
duo-ul ,,Boemis”, o prezentare de ținute business, realizată de ,,Divad 
Luxury Tailoring” , lansarea noului brand „Mov de Bucovina”. 
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 Doamnele vor avea parte și de surprize! 
Seara se va încheia cu vizionare filmului La nuit du 12/ Noaptea de 12 
(2022), regia Dominik Moll, în Auditorium ,,Joseph Schmidt”, film 
prezentat în cadrul Festivalului Filmului Francez aflat în desfășurare la 
Suceava. 
„Totul, cu rafinament, stil și eleganță” – este motto-ul Școlii de Etichetă 
și Bune Maniere. 
Parteneri pentru buna desfășurarea a evenimentului sunt: Centrul de 
Reușită Universitară din USV, Patronatul Femeilor de Afaceri din IMM 
Suceava, Librăria Lidana, Cozlum Conf, Cristine de casă, Floral Couture, 
Expert Music, Divad Luxury Tailoring. 
Participarea la eveniment este posibilă cu înscriere prealabilă, în limita 
locurilor disponibile. 

 


