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Una dintre cele mai în vogă artiste ale momentului, Delia, va cânta 

la Balul Bobocilor de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), eveniment programat pentru miercuri, 27 noiembrie, de la 

ora 18.00. 

Spectacolul va avea loc pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor 

Suceava. Tema este „Challenge of technology”. 

Prețul unui bilet este de 30 de lei, iar acestea se pot achiziționa de 

la sediul Casei de Cultură a Studenților, din str. Zorilor nr. 6 (lângă 

Auto Albina). 
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 Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Mihai 

Dimian, a arătat că acele criterii aprobate de conducerea Regiei 

Naţionale a Pădurilor (RNP), care-i favorizează la angajare pe 

absolvenţii facultăţilor silvice cu au o vechime mai mare şi mai 

mulţi studenţi, sunt discriminatorii şi ilogice. Ştiri pe aceeaşi temă 

Cum te angajezi silvicultor în România. Criteriul care favorizează 

dec... Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

Mihai Dimian, a scris pe grupul de Facebook „Campus USV” că 

criteriile de evaluare folosite de RNP pentru ocuparea posturilor de 

inginer silvic sunt „în principiu, discriminatorii”. „Dacă vorbim 

strict de absolvenţii USV, atunci ei sunt defavorizaţi în raport cu 

absolvenţii Universităţii din Braşov dar sunt favorizaţi în raport cu 
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absolvenţii celorlalte 6 universităţi cu absolvenţi în concurs 

(Bucureşti, Cluj, Timişoara, Oradea, Craiova, Arad)”, a arătat 

Mihai Dimian. Prorectorul a explicat că Universitatea nu poate să 

atace metodologia de angajare a RNP, nefiind parte în acest proces, 

„însă orice absolvent de silvicultura (cu excepţia celor de la 

Braşov) poate face o sesizare la Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminării”. „Hotărârea Consiliului nu cred că va 

putea opri concursul în derulare dar va determina schimbarea 

criteriilor pentru viitoarele concursuri. Dacă se doreşte 

suspendarea concursului actual atunci, pe lângă solicitarea către 

CNCD, trebuie făcută şi o acţiune în instanţă (de cineva care a 

participat la concurs şi se consideră discriminat). Din motivele 

prezentate mai sus, eu nu vă pot sfătui nici să faceţi, nici să nu 

faceţi o astfel de acţiune. Însă, din punctul meu de vedere, sunt 

legal discriminatorii astfel de criterii iar justificarea folosită de 

regie este eronată logic”, le-a transmis prorectorul absolvenţilor 

Facultăţii de Silvicultură din cadrul USV. Mihai Dimian este de 

părere că pe baza argumentelor folosite de directorul Romsilva, 

Gheorghe Mihăilescu, pentru a justifica aprobarea noilor criterii 

„ajungem la concluzia că absolvenţii celei mai bune universităţi 

tehnice din lume (Massachusetts Institute of Technology) sunt mai 

slabi decât absolvenţii Universităţii Tehnice din Budapesta 

deoarece aceasta din urmă are de 2 ori mai mulţi studenţi (24.000 

faţă de 10.000 cât are MIT) şi a fost înfiinţată cu 80 de ani înaintea 

MIT (1782 faţă de 1865 MIT). (Merită precizat că Budapesta 

University of Technology and Economy este mai jos de locul 800 

în topul internaţional al universităţilor ARWU)”. 
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Vineri, 15 noiembrie 2019, la Centrul de documentare şi informare 

de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, s-a desfăşurat 

Proiectul interdisciplinar „Educaţie – Valori – Modele”, activitate 

care a avut ca invitaţi pe maica stavroforă Irina Pântescu - întâia 

stareţă a Sfintei Mănăstiri Voroneţ, maica stavroforă Gabriela 

Platon, stareţa Mănăstiri Voroneţ, Maica Filoteia, conf. univ. dr. 

Carmen Cornelia Balan  de la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava. 

Lansarea volumului „Poeziile Măicuţei” 

Alături de tinerii liceeni fălticeneni a fost şi conf. univ. dr. Carmen 

Cornelia Balan de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

care, a povestit cu patos despre istoria apariţiei cărţilor şi  DVD-

urilor cu şi despre Mănăstirea Voroneţ, cărţi şi DVD-uri donate cu 

dragoste şi bucurie Centrului de documentare şi informare al şcolii.  

Cu prilejul lansării cărţii şi DVD-ului „Poeziile Măicuţei”, în care 

vocea măicuţei Irina ne aminteşte de poeziile din vechiul Abecedar 

(cel de pe care a învăţat chiar Maica Irina), doamna conf. univ. dr. 

Carmen  Balan a amintit şi de prima grădiniţa pilot înfiinţată de 

învăţătorul Niculae Gălăţeanu în satul Goruni, comuna Tomeşti, 

judeţul Iaşi, satul unde s-a născut  maica Irina. 
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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 www.obiectivdesuceava.ro 
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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. 

Potrivit unui comunicat al USV, orientarea în teren a fost o 

preocupare primordială a omului încă de la începutul existenţei 

sale. În zilele noastre, când avem la dispoziţie 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 situaţie 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; 
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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 Cetăţii 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, mai arată sursa citată. 
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Operatorii economici se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă, iar 

acest se vede și în oferta locurilor de muncă puse la dispoziția 

sucevenilor în această perioadă. De la restaurante, fast food-uri, 

magazine de jucării și până la abatoare și spălătorii, toate afacerile 

care au ca obiect de activitate comerțul și serviciile sau turismul se 

pregătesc pentru o perioadă aglomerată, cu încasări mari și 

activitate intensă. 

Bursa locurilor de muncă pentru studenți și absolvenți, la USV 

La finalul acestei luni, în data de 27 noiembrie, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava, în colaborare cu AJOFM Suceava, va 

organiza Bursa locurilor de muncă pentru studenți și absolvenți. 

Amintim că la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, care a 

avut loc în data de 18 octombrie, au participat 1.057 de persoane și 

au fost selectate în vederea angajării 495 de persoane. Cei 123 de 

angajatori prezenți la eveniment au avut o ofertă de 779 locuri de 

muncă la nivelul județului. „Angajatorii se declară foarte prietenoși 

cu absolvenții aflați în căutarea unui loc de muncă, însă sunt foarte 

selectivi. Ei își doresc angajați foarte competenți dar nu oferă 



întotdeauna salarii conform așteptărilor”, a declarat Anca 

Capverde, purtătorul de cuvânt al AJOFM Suceava. 
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Educație 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,o boală a întregului organism, care poate duce la complicații 

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

amputaţii ale membrelor inferioare. Diabetul zaharat este o 

problemă extrem de importantă de sănătate publică, atât pe plan 

mondial, cât şi în România, prin prevalenţa mare şi în creştere 

explozivă pe care o are, prin complicaţiile 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, înălțimiiși greutății. In plus, 

studenții din cadrul specializării Nutriție și Dietetică au oferit 

sfaturi nuțrionale, 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 vindecăși, 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 
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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 

viaţă se încadrează, alături de medicaţie, pe prima treaptă 

terapeutică. În principal, eforturile nutriționiștilor sunt axate pe 

dieta persoanei cu diabet ca fiind modalitatea de a obţine un bun 

control metabolic, dar şi un stil de viaţă sănătos. Recomandările 

nutriţionale pentru diabetici, ca orice dietă prescrisă bolilor 

cronice, adică pe toată viaţa, nu trebuie să difere cantitativ de a 

persoanelor sănătoase (de aceeași vârstă, talie, sex, activitate 

fizică), dar au numeroase restricţii calitative. Prescrierea unei astfel 

de diete pe o perioadă lungă motivează investiţia de timp atât a 

medicului/nutriționistului, cât şi a pacientului. O astfel de 

recomandare legitimează şi crearea unei echipe de îngrijire a 

diabeticului. 
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Biroul Francez din municipiul Suceava găzduieşte miercuri, 20 

noiembrie, de la ora 17.00, grupa de copii cu vârste între 9 şi 11 

ani care continuă aventura pe tărâmul limbii franceze, însoţiţi de 

lector dr. Mariana Şovea, de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării, la cursul „Le français, c’est facile !”.Săptămâna 

aceasta, micii francofoni vor fixa cunoştinţele predate şi vor 

pătrunde în lumea animalelor preferate, vor cânta şi se vor juca 

alături de ariciul Léo şi de prietenii săi. 

www.suceavalive.ro 



La această activitate va fi prezentă şi prof. Sophie Bordas, care se 

implică în realizarea activităţilor francofone ale Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava şi ale Biroului Francez. 

Începând cu ora 18.00, toţi iubitorii de film francez vor face 

cunoştinţă cu doi buni prieteni, Sébastien şi Belle, vor putea admira 

peisaje minunate şi vor fi emoţionaţi de destinul unui copil 

inteligent şi iubitor de animale. 

„Vă propunem filmul Belle et Sébastien, 2013, dublat în limba 

română, după romanul lui Cécile Aubry”, au precizat organizatorii. 

Activităţile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un 

proiect realizat de Biroul Francez din Suceava, în colaborare cu 

Centrul de Reuşită Universitară (CRU) din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava şi sprijinit de Agenţia Universitară 

a Francofoniei. 

Intrarea este liberă. 

 

 


