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Miercuri, 13 noiembrie, ora 17:00, va continua cursul DELF 

susținut de lector Margot Berthelin. Începând cu ora 18:00, Biroul 

Francez vă invită la o nouă vizionare de film. 

Acțiunea filmului „Belle et Sébastien” (2013) se desfăşoară în 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în Alpii francezi. 

Viața liniștită a locuitorilor, ritmul transhumanței sunt întrerupte 

de momentul aparației lui Belle, un câine alb, măreț, a cărui 

prezență în viața lui Sebastien, pe de o parte, și în viața oierilor și 

a sătenilor, pe de alta, va naște, cu siguranță, multe întrebări în 

sufletul copiilor, dar și al adulților. 

„Belle et Sébastien” este o poveste emoționantă, care ilustrează 

minunatele peisaje cu zăpadă imaculată ale Alpilor. Pe scurt, o 

poveste de iarnă, cu întâmplări deosebite, care reflectă 

conexiunea om-natură, dar mai ales, inocenta întâlnire copil-

natură. 

Intrarea este liberă! 
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Casa de Cultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava organizează marți, 12 decembrie a.c., spectacolul de 

muzică și poezie „Teme-te, femeie”, cu Ștefania Iacob și Sorin 

Poclitaru, Sebastian Ionel și Gabriela Grădinariu. 

Evenimentul va avea loc de la ora 19.00, în Auditoriumul USV 

„Joseph Schmidt”. 

Prețul unui bilet este de 10 de lei pentru publicul larg, accesul 



studenților, elevilor și pensionarilor fiind gratuit. 

Biletele se pot achiziționa de la sediul CCS și on-line de pe ccs-

sv.ro ; biletesuceava.ro. Informații suplimentare se pot obține la 

numărul de telefon: 0752/092.606. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc vineri, 

15 decembrie a.c., de la ora 10:00, în Aula din Corpul E, 

conferința națională „Activismul împotriva violenței domestice 

între prevenție și intervenție”, în cadrul campaniei de promovare 

a profesiei de asistent social „Ridicăm țara în picioare pentru 

asistența socială”. 

Evenimentul este organizat de Facultatea de Istorie și Geografie, 

Departamentul de Științe Umane și Social Politice, Facultatea de 

Drept și Științe Administrative, împreună cu Colegiul Național al 

Asistenților Sociali din România și Structura Teritorială Suceava. 

Potrivit organizatorilor, obiectivul specific propus este implicarea 

comunității academice, a actorilor sociali: asistenți sociali, 

avocați, magistrați, polițiști, profesori, precum și a societății civile 

în combaterea violenței domestice și creșterea calității vieții 

victimelor violenței domestice, fiind totodată o modalitate de 

promovare și recunoaștere a profesiei de asistent social. 

Evenimentele sunt organizate în contextul desfășurării pe plan 

mondial a campaniilor de activism împotriva violenței asupra 

femeii, urmărindu-se eficientizarea prevenției la nivel comunitar 

și societal, conștientizarea efectelor violenței domestice asupra 

dezvoltării fizice și psihice a membrilor săi și asupra vieții 

comunității în general, dar și a măsurilor procesuale și 

procedurale utilizate în cazul violenței domestice. 

„Prin acțiunile noastre desfășurate la nivel național încercăm să 



conștientizăm liderii comunitari despre necesitatea angajării 

asistenților sociali la nivelul primăriilor de la orașe, comune și 

sate. Asistentul social reprezintă o necesitate pentru orice tip de 

societate, aduce plus valoare în comunitate și face diferența în 

orice circumstanță. Susținem dezvoltarea serviciilor de prevenție 

și suport de la nivel comunitar prin intermediul cărora se pot 

preveni instalarea unor patologii sociale gen violența domestică. 

Practic, nu există comunități sustenabile fără asistența socială”, a 

declarat Președintele Colegiului Național al Asistenților Sociali 

din România, Doru Buzducea. 

Sursa citată a menționat că programele de studii de licență 

Asistență Socială, din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, 

Poliție Locală și Drept, din cadrul Facultății de Drept și Științe 

Administrative ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

prin formarea specialiștilor în domeniile amintite, contribuie la 

consolidarea rețelei de specialiști a cărei misiune este reducerea 

stărilor anomice din societate și creșterea calității vieții. 

Totodată, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România 

reprezintă interesele profesiei de asistent social și acționează prin 

toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia și 

pentru ridicarea prestigiului ei în cadrul vieții sociale. 
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Asociația Studenților Implicați în Dezvoltarea Carierei (A ȘtI 

DC) organizează marți, 12 decembrie 2017, începând cu ora 

18:00, în Aula corpului E a Universității Ștefan cel Mare din 

Suceava, cea de-a VI-a ediție a conferinței „Career Advice for 

Students” cu tema „Analizează, Construiește, Progresează”. 

În cadrul conferinței, antreprenori și manageri locali vor sta față 

în față cu studenții USV preocupați de dezvoltarea carierei. 



Invitații ediției de data aceasta vor fi: Monica Prisăcaru – 

Administrator Impact FM și Viva Fm, Anca Adomniței – Director 

BCR Sucursala Suceava, Elena Violeta Luca – Manager marché 

Auchan Suceava, Tudor Andronic – Asociat & Finance Director 

FizioMED Suceava și Alex Ignat – Team Leader Capgemini 

Suceava. Studenții care vor fi prezenți vor avea prilejul să asculte 

povestea carierei lor și să adreseze întrebări invitaților. 

Evenimentul se adresează studenților și tinerilor interesați în 

dezvoltarea profesională. 

 

 

 

 

 

________ 

 

Studenții și tinerii interesați 

în dezvoltarea profesională, 

așteptați la conferința 

„Career Advice for 

Students” 

 

 

www.suceavalive.ro 
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CSU Suceava a pierdut 

disputa cu HC Dobrogea 

Sud Constanța după un 

festival de ratări și gafe 
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Într-un meci contând pentru etapa a XIV-a, CSU Suceava – HC 

Dobrogea Sud 23-31 (13-18). 
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Echipa antrenată de Adi Chiruț a cedat duminică seară, pe teren 

propriu, în fața grupării HC Dobrogea Sud, cu scorul de 23-31. 
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Concert de Crăciun cu 

Orchestra de Cameră a 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Ultima oră 

 

Concert de Crăciun deosebit alături de Orchestra de Cameră a 

Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, miercuri, 

http://www.suceavalive.ro/


Talpalariu 

 

 

Universității de Arte Iași 
 

 

local 13 decembrie, de la ora 19.00, în Auditorium „Joseph Schmidt” 

Suceava. În program: colinde și lucrări de Johann Strauss tatăl și 

fiul. Coordonator: prof. univ. dr. Elena Ovănescu, conducător 

orchestră: asist. univ. dr. Tudor Bogdan Bolnavu.  

Evenimentul este organizat de Casa de Cultură a Studenților 

(CCS) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”. Prețul unui bilet 

este de 10 lei pentru studenți, elevi și pensionari (la sediul CCS) 

și 20 de lei pentru publicul larg (on-line de pe ccs-sv.ro și 

biletesuceava.ro). 
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Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, 

în zilele de 14 și 15 decembrie 2017, a IV-a ediție a concursului 

studențesc „25 de ore la USV (25h@USV)”. 

Potrivit organizatorilor, patru echipe, alcătuite din trei studenți, 

vor concura în cadrul unei competiții de natură tehnică, care își 

propune să testeze și să valideze abilitățile de dezvoltare 

hardware și software dobândite, creativitatea în lucrul cu noile 

tehnologii interactive ale momentului, precum și perseverența de 

a realiza, într-un timp limitat, aplicații tehnice performante. 

Concursul va lua startul în data de 14 decembrie, la ora 15:00, și 

se va încheia în ziua următoare cu procesul de evaluare și 

festivitatea de premiere. Pe toată durata celor 25 de ore de 

desfășurare a concursului, echipele de studenți vor putea fi văzute 

la lucru în Atriumul corpului E al universității. 

„Tema concursului din acest an va consta în dezvoltarea unei 

aplicații care va folosi mișcarea și gesturile mâinilor utilizatorilor 

drept modalitate de a interacționa cu un sistem informatic. În 



acest scop, echipele vor avea la dispoziție echipamente cu senzori 

de ultimă generație, asigurate pentru acest eveniment de către 

organizatori”, a arătat sursa citată. 

Organizatorii au menționat că dificultatea acestui concurs este 

dată și de timpul limitat, de 25 de ore, pe care echipele de studenți 

îl vor avea la dispoziție pentru finalizare proiectelor proprii. 

Un juriu alcătuit din reprezentanți ai Assist Software și OSF 

Global Services va evalua capacitatea studenților de a propune 

soluții functionale, originalitatea ideii și creativitatea 

implementarii acesteia, dar și modul în care ei realizează 

susținerea publică a proiectului. 

„Această competiție se dorește a fi o reacție a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava la eforturile manifestate în plan 

internațional pentru derularea celebrelor evenimente de tip 

„hackathon”, prin măsurarea unei noi mărimi fizice a dezvoltării 

în domeniul IT: creativitatea tehnică pe unitatea de timp”, au 

subliniat organizatorii concursului. 

Sponsorii de tradiție ai concursului sunt Assist Software, OSF 

Global Services și Global Design. 
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Spectacol de muzică și 

poezie, cu Ștefania Iacob și 

Sorin Poclitaru 
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Ultima oră 

local 

 

Marți, 12 decembrie, de la ora 19.00, Casa de Cultură a 

Studenților Suceava organizează spectacolul de muzică și poezie 

„Teme-te, femeie”, care-i aduce în prim plan pe interpreta de 

muzică folk Ștefania Iacob și poetul Sorin Poclitaru. Invitați: 

Sebastian Ionel și Gabriela Gradinariu. Evenimentul va avea loc 

în Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității din Suceava. 

Prețul unui bilet este de 10 lei, accesul studenților, elevilor și 

pensionarilor fiind gratuit. 

 


