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Recitalul de pian al Franciscăi Lorelei Ráncz, programat pentru 

vineri, 15 noiembrie, de la ora 19.00, în Auditoriumul „Joseph 

Schmidt” al Universității din Suceava, a fost amânat, artista 

suferind un accident la mână.  

Spectatorii care au achiziționat bilete pentru spectacol pot opta 

pentru recitalul de pian, la patru mâini, din 4 decembrie, în 

compania pianiștilor Eugen Dumitrescu și Corina Răducanu din 

București. 

Acesta va fi găzduit tot de Auditorium, de la ora 19.00. 

„Biletele sunt valabile pentru spectacolul din data de 4 decembrie, 

spectatorii fiind rugați să anunțe această opțiune pentru a rezerva 

aceleași locuri ca și cele pe care le-au achiziționat. În cazul în care 

nu doresc același lucru, Casa de Cultură a Studenților le va restitui 

banii”, au transmis organizatorii. 
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În fiecare an, data de 14 noiembrie marchează „Ziua Mondială a 

Diabetului” și constituie un prilej de a atrage atenția asupra uneia 

dintre cele mai importante boli cronice, una din cele mai mari 

probleme de sănătate cu care se confruntă omenirea în secolul XXI, 
www.edumanager.ro 
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o boală a întregului organism, care poate duce la complicații 

precum infarct, atac vascular cerebral, orbire, blocaj renal sau 

amputații ale membrelor inferioare. 

Diabetul zaharat este o problemă extrem de importantă de sănătate 

publică, atât pe plan mondial, cât și în România, prin prevalența 

mare și în creștere explozivă pe care o are, prin complicațiile grave 

pe care le determină și, nu în ultimul rând, prin costurile sociale 

extrem de mari pe care le induce. 

Studenții Departamentului de Sănătate și Dezvoltare Umană din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, sub 

îndrumarea șef lucrări dr. Cobuz Claudiu, medic primar 

diabetolog, au luat parte la o acțiune dedicată prevenției și 

controlului diabetului zaharat, care s-a desfășurat în cadrul 

Farmaciei Arsene. Un număr de peste 70 de persoane au beneficiat 

de măsurarea gratuită a glicemiei, înălțimii și greutății. In plus, 

studenții din cadrul specializării Nutriție și Dietetică au oferit 

sfaturi nutriționale, inclusiv sub formă de pliante create de ei cu 

acest scop și supervizate de îndrumător. 

În acest an, tema zilei este Diabetul zaharat și familia. Deoarece 

este o boală care nu doare, nu se vindecă și, în timp, poate genera 

complicații teribile (amputare, orbire, neuropatie etc.), pacienții se 

sperie de cele mai multe ori, pentru că nu există timpul suficient 

pentru a le oferi toate informațiile necesare. Printre problemele cu 

care persoanele cu diabet zaharat se confrunt, se numără și 

schimbarea completă a principiilor de alimentație, fapt dificil de 

realizat; deseori, pacienții nu au informații cu privire la ceea ce 

trebuie să mănânce; alimentația pacienților se transferă, în multe 

situații, la întreaga familie. 

Pentru persoana cu diabet zaharat, optimizarea stilului de viață se 
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încadrează, alături de medicație, pe prima treaptă terapeutică. În 

principal, eforturile nutriționiștilor sunt axate pe dieta persoanei cu 

diabet ca fiind modalitatea de a obține un bun control metabolic, 

dar și un stil de viață sănătos. 

Recomandările nutriționale pentru diabetici, ca orice dietă 

prescrisă bolilor cronice, adică pe toată viața, nu trebuie să difere 

cantitativ de a persoanelor sănătoase (de aceeași vârstă, talie, sex, 

activitate fizică), dar au numeroase restricții calitative. Prescrierea 

unei astfel de diete pe o perioadă lungă motivează investiția de 

timp atât a medicului/nutriționistului, cât și a pacientului. O astfel 

de recomandare legitimează și crearea unei echipe de îngrijire a 

diabeticului. 
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În mediul universitar sucevean, inclusiv la Facultatea de Drept și 

Științe Administrative (FDSA), există preocupări permanente 

pentru o mai bună pregătire a studenților pentru viață și piața 

muncii, prin dezvoltarea competențelor studenților, atât din 

categoria celor profesionale, cât și din a celor transversale. 

În acest sens, studenții din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, reuniți în grupurile de inițiativă studențească 

Administrație Publică și Poliție Locală, aflați sub coordonarea unui 

colectiv de cadre didactice din cadrul Centrului de Formare și 

Cercetare din Administrația Publică (CEFCAP) de la nivelul 

FDSA, derulează o activitate aplicativă cu tema Dezvoltarea 

spiritului cultural-sportiv prin deplasarea în teren variat cu 

orientarea după repere necunoscute, folosind busola, ceasul, 

caracteristicile fizico-biologice ale ecosistemului, eveniment ce se 

va realiza și cu implicarea unor parteneri, printre care se numără: 



Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava, 

Direcția Silvică Suceava și Consiliul Județean Suceava - Serviciul 

Salvamont. Participarea la această activitate a fost și este permisă 

pentru orice student sucevean. 

Orientarea în teren a fost o preocupare primordială a omului încă 

de la începutul existenței sale. În zilele noastre, când avem la 

dispoziție o atât de diversă tehnică de înaltă performanță în 

domeniu, ne aflăm adeseori în situația de a aprecia că instrumentele 

de înaltă tehnologie vor constitui oricând soluția certă într-o 

situație critică și nu numai. Totuși, așa cum practica a dovedit-o în 

multiple cazuri, se pare că tehnica modernă, fie din cauza unor 

erori de manipulare, a unor erori de ordin tehnic sau a 

supraevaluării sale de către individul uman, înregistrează și 

rezultate negative. 

Astfel, pentru a fi pregătiți oricând pentru provocările mediului 

natural, activitatea la care am făcut referire a fost precedată de alte 

două etape:  

1) desfășurarea unui seminar de instruire cu privire la 

particularitățile deplasării în teren variat cu orientarea după repere 

necunoscute, ce s-a susținut pe data de 05.11.2019, în cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava; 

2) o sesiune practică privind punerea în aplicare a informațiilor 

acumulate la seminarul amintit, ce s-a realizat în data de 

08.11.2019, la Cetatea Șcheia/Mănăstirea Zamca din Suceava.  

Activitatea aplicativă programată pentru vineri, 15 noiembrie 

2019, va reuni membrii grupului țintă ai proiectului DIVON - 

Dezvoltăm Idei noi pentru VOi și pentru Noi, într-o competiție 

studențească. Aceasta se va desfășura în zona Cetății de Scaun 

Suceava, începând cu ora 12:00. Cu acest prilej, vor fi simulate și 

repetate și câteva proceduri de acordare a primului ajutor medical, 



în caz de urgențe. La finalul competiției, se vor acorda 

premii/diplome pentru cei mai orientați și pricepuți studenți. 

Proiectul DIVON, cu un buget de 20.000 lei, a fost finanțat de către 

Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava și cofinanțat 

de către un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Drept și 

Științe Administrative, precum și de către Asociația LUMEN.  

Echipa de proiect este formată din studenți de la programele de 

studii de licență: Administrație Publică și Poliție Locală, precum și 

de master: Management și Administrație Europeană (programe din 

domeniul Științe Administrative), după cum urmează: Marinela 

PENTELESCU, Andrei MALANCIUC, Mihaela-Brîndușa 

ȘUHAN, Ingrid-Roxana ROOS ȘTEFĂNOAIA și Laura BUJOR. 

Pregătirea proiectului fiind o aplicație cu caracter deschis, au 

participat la elaborare și alți studenți de la programele de studii 

Administrație Publică și Poliție Locală din cadrul Facultății de 

Drept și Științe Administrative.  

Prin acest mijloc de comunicare, aducem mulțumiri tuturor 

susținătorilor noștri, de la finanțator, cofinanțatori, cadre didactice 

coordonatoare CEFCAP-FDSA-USV, până la partenerii care ne-au 

sprijinit în organizarea acestui eveniment de formare și cercetare: 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava, 

Direcția Silvică Suceava, Consiliul Județean Suceava - Serviciul 

Salvamont, precum și tuturor celor preocupați de și implicați în 

procesul de îmbunătățire continuă a educației universitare și 

cercetării științifice, precum și în cel de creștere a calității vieții 

oriunde și oricând ne-am afla. 

 


