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Universitarii au 

închiat returul cu o 

victorie în fața 

Timișoarei 
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Pg.6 

Echipa de handbal a Universității Suceava a încheiat sezonul 

regulat cu o victorie în fața propriilor suporteri, în disputa cu 

Politehnica Timișoara, scor 30-27. 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

Un echipaj de 

studenți a construit 

de la zero o mașinuță 

elecrică cu care vrea 

să se impună la un 

concurs internațional 
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Echipa „Inel X”, formată din patru studenți din cadrul Facultății 

de Inginerie Elecrică și Știința Calculatoarelor, va reprezenta 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava la competiția 

internațională „Electo-Mobility 2017”, unde, potrivit 

organizatorilor, studenții au ocazia de a transforma „pasiunea 

pentru tehnică în mașină electrică”. 
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compozitorului 

argentinian Astor 

Piazzola, adus de 

„Tierra Sin Pan” pe 

scena USV 
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Pg.20 

Marţi, 4 aprilie, de la ora 19.00, Auditoriumul „Joseph Schmidt” 

găzduieşte un eveniment sub semnul  pasiunii, rafinamentului şi 

provocării din muzica marelui compozitor argentinian Astor 

Piazzola, în compania formaţiei „Tierra Sin Pan”. 

„Tierra Sin Pan” este alcătuită din profesori de la Universitatea 

Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi, precum şi din 

membri ai Ansamblului artistic „Ciprian Porumbescu” din 

Suceava. 

Fondată în urmă cu mai bine de 8 ani, „Tierra Sin Pan” a avut 

numeroase colaborări cu diferiţi muzicieni valoroşi, fapt ce avea 

să îi aducă de fiecare dată succesul dorit. Concertele, recitalurile, 

apariţiile în emisiuni de radio şi televiziune au plasat ansamblul 

în rândul formaţiilor de muzică de cameră de certă valoare. 



Argumentul solid al formaţiei „Tierra Sin Pan” este repertoriul 

deosebit de variat, ceea ce defineşte capacitatea muzicienilor de 

a se adapta cu uşurinţă la noi forme de expresie a limbajelor 

muzicale specifice tangoului, valsului, muzicii de film, 

prelucrărilor din muzica de jazz. În acest concert, muzicienii 

aduc un tribut compozitorului argentinian Astor Piazzola, oferind 

publicului exclusiv lucrări din creaţia marelui artist. 
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Pg.10 

CSU Suceava a încheiat sezonul regulat al Ligii Naționale de 

handbal masculin pe locul 9. Sâmbătă, în ultima etapă din prima 

parte a campionatului, echipa antrenată de Adi Chiruț și Iulian 

Andrei a bifat a zecea victorie stagională, după ce s-a impus pe 

teren propriu, cu scorul de 30-27, în fața celor de la Poli 

Timișoara. 
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La Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava, în 

organizarea 

Facultății de Drept 

Conferință științifică 

internațională cu 

peste 150 de 

participanți 
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Conferința Științifică Internațională LUMEN Rethinking Social 

Action. Core Values in Practice, aflată la a 8-a ediție, reunește 

peste 500 de participanți înscriși, din 14 țări diferite, printre care 

Rusia, Turcia, Cehia, Ucraina, Republica Moldova, Franța, 

Portugalia, Macedonia, Ungaria, Serbia, Malaezia. Conferința 

este organizată în acest an în baza unui parteneriat între 

Asociația LUMEN și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și a 

Universității „Yuryi Fedkovich” din Cernăuți, Ucraina. 

A 8-a ediție a Conferințelor LUMEN este o manifestare cu 

caracter transdisciplinar a cărui scop general este promovarea 

excelenței științifice, încurajând originalitatea în cercetarea 

științifică, în domeniile sociale și umaniste. Conferința LUMEN 

RSACVP 2017 se focalizează pe interferențele dintre noile 

abordări teoretice și practica socială și educațională, luând în 

considerare nevoia unei redimensionări etice a acțiunii sociale. 
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regulat cu o victorie 
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CSU Suceava a încheiat sezonul regulat al Ligii Naționale de 

handbal masculin cu o victorie de prestigiu în fața echipei Poli 

Timișoara. Deși fără miză, meciul a fost deosebit de spectaculos 

și aprog disputat, handbaliștii suceveni meritând din plin ovațiile 

spectatorilor prezenți în tribune. 

Pentru CSU Suceava urmează turneul play-out, care va fi unul 

foarte dur în pofida faptului că va porni cu cel mai mare punctaj 

în această fază a competiției, 18. Sucevenii au două puncte peste 

CSM Focșani și trei peste Steaua, ultimele două echipe, CSM 

Făgăraș și CSM Satu Mare având șanse mai mici la primele două 

locuri în clasamentul play-out. CSU Suceava va sta în prima 

rundă din play-out. 
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Profilul inginerului 

în industria 

alimentară, dezbătut 

la Universitatea din 

Suceava 

 

(01.04.2017) 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Local 

Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) invită studenţii, elevii, 

precum şi alte persoane interesate să descopere profesia de 

inginer în industria alimentară prin participarea la workshopul 

„Profilul inginerului în industria alimentară între percepţie şi 

cerinţe”. 

Evenimentul se desfăşoară sâmbătă, 1 aprilie 2017, începând cu 

ora 10.00, în Aula din Corpul E. La eveniment participă 

angajatori, antreprenori şi specialişti din industria alimentară, 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar de profil, cadre 

didactice şi studenţi ai Facultăţii de Inginerie Alimentară, alături 

de alţi invitaţi. 
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Inginerie Alimentară 
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Știri Suceava 

Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava vă invită să descoperiți profesia 

de inginer în industria alimentară prin participarea la workshop-

ul „Profilul inginerului în industria alimentară între percepție și 



 

 

 cerințe”. 

Manifestarea se va desfăşura sâmbătă, 1 aprilie, începând cu ora 

10, în Aula din Corpul E.  

La eveniment vor participa angajatori, antreprenori și specialiști 

din industria alimentară, cadre didactice din învățământul 

preuniversitar de profil, cadre didactice și studenți ai Facultății 

de Inginerie Alimentară, alături de alți invitați. 
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CSU Suceava – 

Politehnica 

Timişoara 30-27 
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Știri Suceava 

CSU Suceava a incheiat sezonul regulat al Ligii Nationale de 

handbal cu o victorie, 30-27 în fața Politehnicii Timişoara. 

Echipa antrenată de ADRIAN CHIRUȚ și IULIAN ANDREI se 

clasează astfel pe locul 9, urmând să joace în play out. 

Pivotul BOGDAN ȘOLDĂNESCU a declarat, la finalul partidei, 

că principalii adversari ai Suceveii în play out vor fi Steaua 

București și CSM Focșani. 
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Grupul 

CAPGEMINI 

deschide un sediu la 

Suceava și va angaja 

160 de specialiști îîn 

IT, managementul 

infrastructurii, 

asistență clienți și 

management de 

proiect 

(31.03.2017) 
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În comunicatul de presă transmis se arată că firma Capgemini 

Services Romania apreciază că «orașul Suceava este situat 

aproape de centrul nostru existent în Iași și este un oraș cu 

îndelungată tradiție universitară, cu binecunoscuta Universitate 

„Ștefan cel Mare”, cu multe facultăți, inclusiv de profil 

economic, tehnic și filologic, cu peste 9.000 de studenți”. În noul 

sediu, Capgemini va continua să ofere servicii de suport și 

managementul infrastructurii conform metodologiei ITIL, 

servicii de monitorizare și găzduire. Ca atare, „intenționăm să ne 

începem activitatea în prima jumătate a anului, cu o capacitate 

inițială a sediului de până la 160 de angajați. Procesul de 

recrutare va începe în următoarele zile. Căutăm specialiști în IT, 

managementul infrastructurii, asistență clienți, management de 

proiect. Candidații trebuie să vorbească cel puțin o limbă străină, 



 incluzând engleză, franceză, spaniolă sau italiană.” Conform mai 

multor surse, birourile Capgemini de la Suceava ar putea fi 

amplasate într-un spațiu amenjat special în cadrul Iulius Mall. 

Capgemini angajează în România aproape 750 de specialiști și 

livrează proiecte complexe de transformare de IT, servicii de 

infrastructură și externalizarea proceselor de afaceri. Capgemini 

caută atât profesioniști cu experiență de câțiva ani, precum și 

absolvenți – tinere talente ce intră pe piața muncii. Condiția 

necesară angajării pentru fiecare candidat este cunoașterea de 

limbi străine. Vor fi apreciate, de asemenea, abilități bune în 

comunicare, lucru în echipă și adaptabilitate rapidă la un mediu 

de business dinamic. 

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a 

declarat că această ofertă vine în urma deschiderii manifestate de 

Consiliul Județean pentru astfel de inițiative. „Suntem în tratative 

încă din toamna anului trecut și am dat asigurări acestei firme 

privind interesul nostru major de a asigura locuri de muncă în 

domeniul IT. Acest lucru se poate face numai cu USV, Primărie 

și Consiliul Județean. Am avut discuții cu posibili investitori. In 

acest domeniu, a fost făcut un inventar al spațiilor ce pot fi puse 

la dispoziția noii investiții într-o perioadă scurtă de timp și s-a 

stabilit constituirea unui punct de lucru”, a declarat președintele 

Consiliului Județean Suceava. 
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Liceul Industrial 3 
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Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că își propune ca până la 

jumătatea lunii mai să predea căminul 2 de la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară în administrarea USV. Cu toate că 

hotărârea de trecere în administrarea USV a acestei locații a fost 

adoptată de consilierii locali la finalul lunii martie a anului 

trecut, transferul propriu-zis nu s-a realizat încă. Rectorul USV, 

Valentin Popa, a avut o intervenție în cadrul ședinței ordinare a 

Consiliului Local de luna trecută în care a cerut printre altele și 



(31.03.2017) 

 

darea efectivă în administrarea USV a căminului 2 de la 

Industrial 3. In acest moment, în cămin locuiesc mai multe 

familii care au situații financiare deosebite. Ion Lungu a arătat 

ieri că va rezolva această doleanță a USV până cel târziu la 

jumătatea lunii mai. 

Acest cămin dispune de aproximativ 300 de locuri de cazare, iar 

rectorul Valentin Popa a arătat că USV va fi nevoită să 

investească sume consistente pentru a putea asigura studenților 

care vor fi cazați în acest cămin aceleași condiții pe care le pun la 

dispoziție celelalte cinci clădiri ale universității care sunt spații 

de cazare. Totuși, primirea acestui cămin nu va rezolva decât 

parțial problema locurilor de cazare pentru Universitatea “Stefan 

cel Mare”, deficitul fiind anul trecut de aproximativ 1.000 de 

locuri. 
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CSU Suceava închie 

sezonul regulat cu un 

meci de palmares 

(31.03.2017) 
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CSU Suceava incheie sezonul regulat al Ligii Nationale de 

handbal masculin pe teren propriu, universitarii urmand sa 

primeasca sambata, de la orele 18.00, in sala LPS, replica 

Politehnicii Timisoara. Meciul mai are o miza infima doar pentru 

gruparea banateana, care, in functia de rezultatele din ultima 

runda, poate incheia sezonul regulat pe locul 6 sau 7. De partea 

cealalta, universitarii vor sa bifeze o victorie de palmares pe care 

sa o dedice suporterilor suceveni. 

 

 

N.B. 

 

 

Peste 700 de liceeni 

participă, gratuit, la 

pregătirile de la 

Universitatea 

Suceava 
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Peste şapte sute de liceeni suceveni participă, gratuit, la 

pregătirile organizate de Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava pentru examenul de Bacalaureat, a declarat rectorul 

USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa în cadrul emisiunii 

Exclusiv 90 de minute de la Bucovina TV, care a menţionat că 

acest efort al universităţii este în folosul comunităţii. 

Rectorul USV a spus în cadrul emisiunii că Universitatea, mediul 



(31.03.2017) academic, ar trebui să fie implicat mai mult în viaţa oraşului şi a 

apreciat că universitatea nu trebuie percepută ca un oraş în oraş, 

explicând astfel participarea sa în ultima şedinţă a Consiliului 

Local Suceava. 

Rectorul a adăugat că legislaţia îi oferă şi posibilitatea să 

participe la aceste şedinţe ale Consiliului Local, subliniind că 

rectorul USV este purtătorul mesajului comunităţii academice, 

pentru că are o reprezentativitate sporită, fiind ales de toţi 

profesorii şi de reprezentanţii studenţilor. „Cred că de mult 

trebuia să fac asta. Mie îmi pare rău că am făcuto aşa de târziu” a 

spus Popa, care a menţionat că a dorit să transmită direct anumite 

preocupări ale mediului academic sucevean. „M-am dus să 

prezint nişte probleme care ar trebui impulsionate, care depind 

de susţinerea Consiliului Local şi de imboldul pe care l-ar putea 

da Consiliul Local primarului. Am vrut ca şi pe această cale să 

întind o mână, un sprijin învăţământului preuniversitar”, a mai 

spus rectorul USV. 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

 

 

CSU Suceava, 

ultimul meci al 

sezonului regulat 

(31.03.2017) 

 

 

Crai Nou 
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Înainte de ultima rundă a sezonului regulat al Ligii Naţionale de 

handbal masculin se ştiu echipele care vor participa în play-off, 

primele opt din clasament, şi cele care vor juca în play-out, 

ultimele cinci. CSU Suceava va juca în turneul play-out alături 

de Steaua Bucureşti, CSM Focşani, CSM Făgăraş şi CSM 

Suceava. Conform regulamentului pentru acest an, în play-out 

echipele vor „intra” cu punctele acumulate în jocurile directe. 

CSU Suceava va avea 18 puncte, CSM Focşani 16 puncte, 

Steaua 15 puncte, CSM Făgăraş 7 puncte şi CSM Satu Mare un 

punct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a 

propus organizarea unei dezbateri publice, cu participarea 

arhitecţilor, sub auspiciile Universităţii din Suceava şi cu 
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Dezbatere privind 

urbanismul în 

municipiul Suceava, 

sub auspiciile USV 

(31.03.2017) 
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respectarea autonomiei locale, privind urbanismul în municipiul 

Suceava, dar şi în judeţ. 

 Flutur a făcut această propunere în şedinţa Consiliului Judeţean 

Suceava de vineri, după ce consilierul judeţean PSD Dan Ioan 

Cuşnir a arătat că există numeroase discuţii în contextul anumitor 

intenţii privind ridicarea unor construcţii în municipiul Suceava, 

reşedinţa judeţului. 
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„Rolul părinților în 

dezvoltarea copiilor 

de la naștere la 

maturitate” la USV 

(31.03.2017) 
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Pentru a veni în sprijinul părinţilor, „Şcoala Familiei” îi invită pe 

suceveni să participe sâmbătă, 1 aprilie, de la ora 11:00, la Sala 

Auditorium „Joseph Schmidt” a  Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV), la o conferinţă cu tema: „Rolul părinţilor în 

dezvoltarea copiilor de la naştere la maturitate”, susţinută de 

psiholog dr. Andreea-Simona Olteanu, doctor în psihologia 

dezvoltării copilului. Părinţii suceveni sunt aşteptaţi să descopere 

aspecte mai puţin cunoscute privind rolul matern şi patern în 

dezvoltarea armonioasă a propriilor copii. 

„Şcoala Familiei” vine în întâmpinarea părinţilor şi a viitorilor 

părinţi, ajutându-i cu informaţii din domenii conexe: 

neuroştiinţe, psihologie, sociologie, pedagogie, bioetică, prin 

care părinţii pot deveni mai buni. Şi toate acestea, pentru că doar 

un părinte informat şi conştient de el însuşi poate alege ceea ce 

este mai bun pentru copil şi astfel să devină modelul său. 

Evenimentul de sâmbătă de la Sala Auditorium „Joseph 

Schmidt” a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava este 

organizat de „Şcoala Familiei”, Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asociaţia pentru 

dezvoltarea copilului şi a familiei.  
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