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

suceavalive.ro 
23.03.23 

- Departamentul de Științe Umane și Social-Politice din cadrul Facultății 
de Istorie și Geografie din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 
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 şi pe înţelegerea 
realităţii 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 dezvoltatea 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. 
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Adelina 
Talpalariu 

Club Quantum, de la 
Facultatea de 
Inginerie Electrică, îl 
omagiază pe Nichita 
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23.03.23 

- Cercul studențesc „Club Quantum” al Facultății de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor din cadrul Universității Sucevene susține o nouă 
ședință culturală pe teme literare, aducând omagiu poetului Nichita 
Stănescu. 



Stănescu Nichita Stănescu, născut la 31 martie 1933 în Ploiești, a reprezentat un 
reper definitoriu în poetica românească, alături de alți corifei precum 
Mircea Dinescu, Adrian Păunescu sau Marin Sorescu. 
Spre deosebire de alții, Nichita Stănescu s-a remarcat printr-un nivel de 
sensibilitate lirică deosebit, făcând din aparenta simplă exprimare limbaj 
poetic. 
Conf. dr. ing. George Mahalu a transmis că întâlnirea literară va avea loc 
sâmbătă, 25 martie, în amfiteatrul Dimitrie Leonida al corpului D din 
campusul universitar. Ora de începere este 14:00. 
Pe lângă studenții permanenți ai clubului au fost invitate și câteva 
personalități sucevene: scriitorii Constantin Horbovanu, Constantin 
Severin, Călin Dănilă, artistul plastic Grațiela Țurțu, precum și poeți 
precum Monica Almășan Buhac, Marlena Ciobanu și Ovidiu Donisă. 
Nu în ultimul rând vor participa membri ai unor cenacluri din județ, 
menționându-i aici pe: Marcel Flocea, Luminița Țăran, Elena Ionescu și 
Vasile Adăscăliței, a mai informat universitarul George Mahalu. 
Cunoscutul om de cultură și realizator de emisiuni radio și TV, Doru 
George Pascal, membru onorific al clubului Quantum, și-a anunțat de 
asemenea participarea. Din partea Universității Suceava vor fi prezente 
cadrele didactice Gina Puică și George Mahalu. 

Sandrinio 
Neagu 

Studenți suceveni 
duși de 
reprezentanții SGA 
în vizită la Barajul 
Mobil de la 
Mihoveni 
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- Studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au fost invitați de 
conducerea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava să 
viziteze Barajul Mobil Priză Mihoveni, din vecinătatea municipiului 
Suceava, unde li s-a prezentat rolul și modul de funcționare al acestuia. 
Mai exact, Barajul Mobil Priză Mihoveni este amplasat în albia râului 
Suceava, la circa 10 km în amonte de municipiul Suceava. Barajul este de 
tip stăvilar, având 7 deschideri: 5 sunt echipate cu stavile segment pentru 
reglarea debitelor și 2 cu stavile plane pentru reglarea nivelului în lac, 
evacuarea plutitorilor și evacuarea apelor mari. Funcțiunile principale 
sunt pomparea de debite din râul Suceava în acumularea Dragomirna și 
compensarea de debite de servitute pe râul Suceava. Barajul se 
încadrează în clasa a III-a de importanță și are categoria de importanță 
C, baraj de importanță normală. 
Acțiunea a fost organizată pe 22 martie, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, 
dar a fost marcată și ziua de 23 martie, când se sărbătorește Ziua 
Mondială a Meteorologiei. Până să ajungă la baraj, studenții s-au întâlnit 
cu reprezentanții SGA Suceava la USV. Cu acest prilej, Daniel Drăgoi, 
directorul SGA Suceava, a făcut o scurtă prezentare despre originea și 
istoricul acestei zile, despre scopul și importanța ei, în contextul crizei 



apei pe care o traversăm la nivel mondial, punând accent totodată pe 
importanța gestionării durabile a acestei resurse. 
„Se impune un proces de reeducare a omului, în sensul reluării unor 
procedee tradiționale de conviețuire cu apele, care conțin mecanisme de 
adaptare și supraviețuire, dar care implică un proces îndelungat de 
înțelegere, acceptare și asumare a riscurilor, fie că este vorba despre 
măsuri de gestionare a inundațiilor, a secetei sau a poluării apelor”, a 
arătat Daniel Drăgoi. 
Studenților le-a vorbit și inginer-șef Daniela Stanciuc, care a prezentat 
activitatea desfășurată în cadrul instituției, lucrările de apărare 
împotriva inundațiilor aflate în administrare, dar și despre gospodărirea 
cantitativă și calitativă a resurselor de apă. 
Reprezentanții SGA Suceava au mai transmis că Ziua Mondială a Apei nu 
reprezintă numai un eveniment anual, ci este un prilej de a reitera 
eforturile concentrate în scopul asigurării resurselor de apă pentru toate 
folosințele, precum şi pentru protejarea acestora. 
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Portalul creat de 
studenți, care 
elimină cozile de la 
ghișeele instituțiilor 
publice 

tribunainvatamantului.ro 
22.03.23 

- Universitatea din București și Camera Deputaților organizează 

competiția „România fără dosar”, la care participă 51 de studenți grupați 

în 20 de echipe mixte (IT și comunicare) și 10 mentori-deputați și urma 

căruia trebuie să rezulte un „portal de informare și programare menit să 

elimine cozile inutile de la ghișeele instituțiilor publice”. 

În cele 48 de ore de lucru ale competiției, studenții au de realizat „un 

design de interfață a unui portal în care să regăsim toate informațiile 

necesare pentru 3 evenimente de viață pentru care statul oferă servicii 

publice. Portalul va oferi și posibilitatea realizării de programări online 

pentru audiențe sau a trimiterii în varianta electronică a documentelor 

necesare pentru obținerea serviciilor publice; un plan de promovare a 

portalului și a beneficiilor pe care acesta le oferă populației”. 

Studenții sunt de la Universitatea din București, Universitatea 

Politehnica din București, Academia de Studii Economice din București, 

Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, Universitatea Titu Maiorescu din București, Școala Națională 

de Studii Politice și Administrative. 

Mentorii-deputați sunt Florin Alexe (PNL), Viorel Băltărețu (USR), 

Diana Buzoianu (USR), Andi Cristea (PSD), Natalia Intotero (PSD), 

Bogdan Ivan (PSD), Ana Predescu (PSD), Sabin Sărmaș (PNL), Glad 

Varga (PNL), Miklos Zoltan (UDMR). Colaborează Ministerul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării, care „își propune să implementeze ideile 
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studenților și să faciliteze astfel cetățenilor procesul de căutare de 

informații și programare la instituțiile statului care oferă servicii publice 

corespunzătoare evenimentelor de viață (nașterea unui copil, obținerea 

unui autoturism, deschiderea unei afaceri, construirea unei case etc.). 

Studenții selectați pentru finală au beneficiat de o sesiunea de debriefing 

cu ministrul Sebastian Burduja, cu patru zile înainte de startul 

competiției”. [...] 

- „Balada Doamnelor 
de azi” 

crainou.ro 
22.03.23 

- Şcoala de Etichetă şi Bune Maniere, împreună cu Biblioteca USV, Alianţa 

Franceză Suceava şi ,,Mov de Bucovina”, organizează, în ziua de 24 

martie a.c., evenimentul „Balada Doamnelor de azi” cu o dezbatere pe 

tema „Femeia modernă între feminitate şi feminism”. 

Participantele sunt aşteptate, începând cu ora 17:30, la Biblioteca 

Universităţii „Ştefan cel Mare”, sala de lectură, corp E. 

Amfitrioane ale evenimentului vor fi doamnele Sanda-Maria Ardeleanu, 

Margareta Lupaşcu şi Laura-Cătălina Culipei. 

În programul serii mai sunt incluse un moment muzical susţinut de către 

duo-ul ,,Boemis”, o prezentare de ţinute business, realizată de ,,Divad 

Luxury Tailoring”, lansarea noului brand „Mov de Bucovina”. 

 Doamnele vor avea parte şi 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 desfăşurare la 

Suceava. 

„Totul, cu rafinament, stil şi eleganţă” – este motto-ul Şcolii de Etichetă 

şi Bune Maniere. 

Parteneri pentru buna desfăşurarea a evenimentului sunt: Centrul de 

Reuşită 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. 
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- Unde fugim de-
acasă... 
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- [...] Joi, 23 martie 

Film 
La Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava are loc, în perioada 23-26 martie 2023, ediţia a 27-a a 
Festivalului Filmului Francez din România. 
Joi, ora 20.30, L’Innocent/Inocentul (2022), regia Louis Garrel, comedie 
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Franţa. [...] 
Film 
La Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava, ediţia a 27-a a Festivalului Filmului Francez din România. 
Vineri, ora 18.00, Astrakan (2022), regia David Depesseville, dramă 
Franţa, 15+; vineri, ora 20.30, Revoir Paris/ Amintiri din Paris (2022), 
regia Alice Winocour, dramă Franţa, 15+. 
Sâmbătă, 25 martie 
Film 
La Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava, ediţia a 27-a a Festivalului Filmului Francez din 
România.Sâmbătă, ora 18.00, Les enfants des autres/ Copiii celorlalţi 
(2022), regia Rebecca Zlotowski, dramă Franţa; sâmbătă, ora 20.30, La 
nuit du 12/ Noaptea de 12 (2022), regia Dominik Moll, thriller, poliţist, 
Franţa. [...] 
Film 
La Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava, ediţia a 27-a a Festivalului Filmului Francez din 
România.Duminică, ora 18.00, Au revoir le bonheur!/ La revedere, 
Fericire! (2021), regia Ken Scott, comedie Canada; duminică, ora 20.30, 
Le nouveau jouet/ Jucăria nouă (2022), regia James Huth, comedie 
Franţa. [...] 

 


