
Revista presei – LUNI, 1 APRILIE 2019 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Proiect educativ 

de promovare a 

francofoniei, la 

Biroul francez 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Ultima oră 

local 

 

Biroul francez (Aleea Ion Grămadă, nr. 1-3) organizează o nouă 

după-amiază dedicată francofonilor și francofililor. Miercuri, 3 

aprilie 2019, de la ora 17:00, va avea loc cursul de limbă 

franceză „Le français, c’est facile!”, destinat copiilor care doresc 

să se inițieze în tainele limbii franceze. Săptămâna aceasta, lector 

univ. dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron 

își propun să recapituleze împreună cu micii francofoni o parte 

din noțiunile învățate la întâlnirile precedente și să discute despre 

zilele săptămânii. Copiii sunt invitați să cânte, să deseneze, să se 

joace și, în același timp, să învețe noile noțiuni de limbă franceză 

împreună cu ariciul Léo și prietenii lui. 

Proiectul educativ îşi propune nu numai o importantă 

documentare a elevilor cu privire la obiectivele socio-culturale 

ale Franţei, dar şi dezvoltarea unor competenţe de comunicare 

reală şi a unor abilităţi de lectură a imaginii, de interacţiune 

orală, de exploatare a unor documente furnizate de mass-media 

(presă, internet, televiziune) și de exprimare artistică.  
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Pentru a marca Ziua Internaţională de Conştientizare a 

Autismului, studenţii de la programul de studiu Asistenţă Socială 

din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 

vor avea ca invitaţi specialişti ai Centrului Help Autism Suceava. 

Potrivit Universităţii, din echipa de specialişti fac parte şi două 

absolvente ale USV, care vor prezenta abordările terapeutice 



 pluridisciplinare promovate de echipa Help Autism în acest 

domeniu de activitate. La fel ca în anii trecuţi, în funcţie de 

feedback-ul absolvenţilor USV, se vor căuta modalităţi de 

perfecţionare a practicii de specialitate, respectiv noi proiecte de 

voluntariat în care să se implice studenţii de la Asistenţă Socială, 

în funcţie de nevoile actuale pe care le întâmpină atât persoanele 

cu tulburări de spectru autist, cât şi familiile acestora.   

Toţi cei interesaţi de problematica tulburărilor de spectru autist, a 

terapiei ABA, ergoterapiei, ludoterapiei, terapiei ocupaţionale 

sau a atelierelor de socializare sunt invitaţi să participe la 

workshopul de marţi, 2 aprilie, Corp E, sala 210, ora 16:00. 
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2.700 de studenţi sunt bursieri ai Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV), instituţia oferind burse atât celor cu rezultate 

bune la învăţătură, care se implică în activităţi ştiinţifice, de 

voluntariat, în programe internaţionale, dar şi celor nevoiaşi 

(burse sociale, pentru îmbrăcăminte sau încălţăminte, pentru 

decese etc.). 

„2.700 de studenţi beneficiază de bursă la Universitatea din 

Suceava, din cei aproape 8.000 de studenţi, de la învăţământul cu 

frecvenţă. Aceştia primesc burse cuprinse între 600 de lei şi 

3.500 de lei, deşi avem şi unele de valoare mai consistentă, de 

exemplu bursa pentru maternitate de 7.000 de lei. Unii dintre 

studenţi beneficiază de două sau trei burse”, a menţionat prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul instituţiei, în cadrul şedinţei 

festive organizate cu prilejul Zilelor USV 2019. 
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Aseară, în ultima etapă din returul Ligii Naționale de handbal, 

echipa Universității Suceava a reușit să încheie sezonul regulat 

cu o victorie în fața propriilor suporteri. Sucevenii s-au impus cu 

scorul de 31 – 27 în meciul cu CSM Focșani 2007, echipă ce era 

deja calificată în play-off. Cele trei puncte puse în joc erau foarte 

importante pentru trupa lui Adi Chiruț, deoarece cu ajutorul lor a 

terminat pe locul 10, poziție ce îi asigură patru puncte în debutul 

turneului play-out. Universitarii au început bine partida și după 

cinci minute conduceau cu 4 – 0, grație paradelor portarului 

Iulian Andrei, care a marcat din poarta-n poartă și a făcut un 

meci foarte bun. Oaspeții au revenit și până la pauză jocul s-au 

echilibrat. În partea a doua, sucevenii au fost mai lucizi și au 



reușit să se desprindă la 4 goluri și chiar la 7, păstrând un avantaj 

liniștitor pentru câștigarea partidei.  

„Suntem fericiți c-am terminat campionatul cu o victorie și 

intrăm cu dreptul în turneul play-out. Este o victorie foarte bună 

pentru moralul nostru, mai ales în fața unei echipe ce joacă în 

play-off și a reușit să câștige multe puncte în campionat. A fost 

un campionat mult mai greu decât ultimele două, deoarece 

echipele s-au întărit foarte mult, au bugete mult mai mari și de 

aceea la mai toate se dorește performanță. În play-out ne dorim 

să facem o figură cât mai frumoasă și să terminăm undeva pe 

primele două locuri, pentru a evita barajul”, a explicat unul din 

cei mai importanți jucători ai echipei sucevene, Adi Târzioru. 

În meciul de aseară, pentru CSU Suceava au marcat sportivii: 

Baican (8), Târzioru și Lakovic - câte 4 goluri, Burlacu, Costea 

și Sandu - câte 3 goluri fiecare, Dragnea și Petrea - câte două 

goluri, iar Ciubotariu și Andrei - câte un gol.  

În weekend, sucevenii încep play-out-ul cu un meci pe teren 

propriu, cu CSM Bacău. 
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Organizația studențească Clubul de Marketing din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) organizează cea 

de-a treia ediție a concursului de talente ,,Sucevenii au talent’’. 

Înscrierile se desfășoară între 31 martie și 15 mai la următoarea 

adresă: 

https://docs.google.com/forms/d/1MKap3TankPGoLOzY-

https://docs.google.com/forms/d/1MKap3TankPGoLOzY-ClFbGkrL4LaDNh5mPTBrRpQYiM/edit?fbclid=IwAR3A-RrMNzLHstsukVcmZHIdu4Id-2ZzZjLSpF4ds5TES67AU4NksDj1vgY


talent” 

 

ClFbGkrL4LaDNh5mPTBrRpQYiM/edit. 

Sunt invitați să participe sucevenii care au un talent și vor să se 

afirme, nu există limită de vârstă pentru participarea la acest 

concurs. 

Toți concurenții vor primi diplome de participare, iar cei care se 

califică, în urma jurizării, pe locurile 1, 2 sau 3, cât și cei care 

impresionează juriul prin originalitatea numărului prestat, vor 

primi premii și alte bonusuri puse la dispoziție de către sponsorii 

evenimentului. 

Date de contact: clubul_de_marketing@yahoo.com. 
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Asociația Europeana a Studenților în Drept – ELSA Suceava, 

prin intermediul departamentului Seminare&Conferințe, în 

colaborare cu Facultate de Drept și Științe Administrative a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în 

perioada 27-28 martie 2019, în premieră un Seminar Național 

intitulat „Tabuurile societății românești”. 

Evenimentul desfășurat pe parcursul a doua zile și-a propus să 

aducă în atenția participanților impactul pe care alcoolul, tutunul, 

https://docs.google.com/forms/d/1MKap3TankPGoLOzY-ClFbGkrL4LaDNh5mPTBrRpQYiM/edit?fbclid=IwAR3A-RrMNzLHstsukVcmZHIdu4Id-2ZzZjLSpF4ds5TES67AU4NksDj1vgY
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asupra societății, 

seminar la USV  

(31.03.2019) 

 

substanțele psihoactive și traficul de persoane îl au asupra 

societății noastre.  

În data de 27 martie, seminarul a debutat cu o prezentare 

generală despre eveniment făcută de doamna Camelia Ignătescu, 

decan a Facultății de Drept și Științe Administrative. 

Apoi, studenții au aflat informații despre dependențele care ucid 

alături de purtătorul de cuvânt al I. P. J. Suceava și coordonatorul 

Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, 

comisar șef de poliție Ionuț Epureanu. 

Au fost prezentate situații reale înregistrate în ultimii doi ani pe 

raza județului în care au fost implicați ca victime sau autori de 

infracțiuni tineri aflați sub influența băuturilor alcoolice sau 

substanțelor cu efect psihotrop.  

Reprezentatul IPJ Suceava a prezentat imagini de la tragedii 

rutiere generate de consumul de alcool și povești de viață ale 

unor tineri care au avut de suferit ca urmare a consumului de 

alcool și drog. 

Aspecte privind consmulu de droguri și recomandări preventive 

a promovat și Inspectorul de specialitate în administrația publică 

al C.R.P.E.C Antidrog Suceava, Elena Țîrdea.  

Ulterior, studenții participanți au fost provocați la discuții 

interactive libere, fiind ridicate problematici specifice tinerilor și 

abordate provocările și riscurile la care sunt expuși tinerii. 

„Ceea ce i-a atras pe studenți a fost faptul că tema a fost tratată 

prin prezentarea de cazuistică raportată la realități actuale 

prezente atât la nivel național cât și local”, declară Alexandra 



Covalciuc, președinte ELSA Suceava.  

În data de 28 martie, subiectul principal a fost traficul de 

persoane, o realitate socială actuală și dureroasă. Acesta a fost 

tratat alături de Liliana Orza și Mihai Moisoiu, psiholog, ambii 

făcând parte din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului 

de Persoane – Centrul Regional Suceava.  În semn de apreciere 

pentru contribuția adusă împotriva traficului de persoane, 

Asociația ELSA Suceava aprimit o diplomă de onoare. 

„Subiectele dezbătute au stârnit interesul multor studenți din 

universitate astfel încât pe parcursul celor două zile evenimentul 

s-a bucurat de prezența unui număr de aproape 300 de persoane. 

Totodată, alături de studenții suceveni au luat parte la eveniment 

și studenți din alte centre universitare, respectiv din Constanța și 

Iași”, precizează Mădălina Smochină, organizator principal și 

Vicepreședinte Seminare&Conferințe ELSA Suceava.  

Astfel de evenimente vor continua și în perioada următoare 

ELSA Suceava și IPJ Suceava dorind să atragă atenția asupra 

unor problematici de interes pentru tineri și să pună în dezbatere 

publică subiecte care pot fi abordate în parteneriat pentru 

dezvoltarea unui concept preventiv adaptat  nevoilor tinerilor  și 

realităților sociale. 
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Asociația Europeană a Studenților în Drept – ELSA Suceava, 

prin intermediul departamentului Seminare&Conferințe, în 
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Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în 
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perioada 27-28 martie 2019, în premieră un Seminar Național 

intitulat „Tabuurile societății românești”. 

Evenimentul, desfășurat pe parcursul a două zile, și-a propus să 

aducă în atenția participanților impactul pe care alcoolul, tutunul, 

substanțele psihoactive și traficul de persoane îl au asupra 

societății noastre. 

În data de 27 martie, seminarul a debutat cu o prezentare 

generală despre eveniment făcută de decanul Facultății de Drept 

și Științe Administrative, Camelia Ignătescu. 

În cadrul seminarului au fost prezentate situații reale înregistrate 

în ultimii doi ani pe raza județului în care au fost implicați ca 

victime sau autori de infracțiuni tineri aflați sub influența 

băuturilor alcoolice sau substanțelor cu efect psihotrop. 

Reprezentatul IPJ Suceava a prezentat și imagini de la tragedii 

rutiere generate de consumul de alcool și povești de viață ale 

unor tineri care au avut de suferit ca urmare a consumului de 

alcool și droguri. 

 

 


