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Primul marş organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava cu scopul de a promova această instituţie de învăţământ 

s-a dovedit un succes pe toate planurile. A fost o participare 

record, iar marea de absolvenţi, dar şi de studenţi din alţi ani de 

studiu, s-a revărsat pur şi simplu pe străzile municipiului 

Suceava. 

Marşul a început la ora 18.00 din parcul Universităţii Suceava şi 

a continuat pe traseul Primăria Suceava, bulevardul Ana 

Ipătescu, Biblioteca Judeţeană „I.G. Sbiera” şi s-a încheiat pe 

esplanada din faţa Casei de Cultură. 

Într-o atmosferă de sărbătoare, studenţii au strigat numele 

facultăţilor ale căror cursuri le urmează, precum şi al USV şi au 

mărturisit că ideea unui astfel de marş li se pare extrem de bine-

venită. 

„Este o idee foarte bună, o idee de promovare a universităţii în 

primul rând, şi o bucurie a noastră, de a fi împreună în ultimul an 

de absolvire”, a spus Mihai Scripcaru, unul dintre absolvenţi. 

Dacă absolvenţii au mers in corpore la acest marş, studenţii din 

anii mai mici au ales între a participa sau a privi din exterior, cu 

speranţa că anii următori se vor regăsi printre participanţi. 

„Mă bucur că ne-am întâlnit cu toţi colegii. Noi suntem la 

învăţământ la distanţă şi ne întâlnim mai greu, adică doar la 

cursuri şi la examene, iar acum a fost o oportunitate să ne vedem 



şi să ne cunoaştem şi noi mai bine. Cât priveşte posibilitatea de a 

ploua, acest lucru nu este un impediment”, a declarat Ioana 

Claudia Curelar, studentă în anul trei. 

În schimb, George Ciubatura, student şi el la Universitatea 

Suceava, a preferat să stea pe trotuar şi a privit la mulţimea 

colorată şi veselă din stradă.   
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O nouă promoţie de absolvenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” 

a fost celebrată ieri, 8 mai, de această dată în cadrul unei 

festivităţi de absolvire organizată în premieră la Suceava, un curs 

festiv amplu, în cinstea tuturor studenţilor celor zece facultăţi 

care trec în acest an linia de sosire a călătoriei lor prin facultate. 

Ceremonia a avut loc pe esplanada Casei de Cultură a 

municipiului Suceava şi, deşi ploaia a stat la pândă toată ziua, 

vremea capricioasă le-a permis totuşi celor circa 1.500 de 

persoane prezente să se bucure de eveniment. 

Momentul festiv a dat prilejul şi celor zece decani, profesorilor şi 

conducerii USV să-i felicite pe tineri şi să le adreseze îndemnul 

de a reprezenta cu cinste Universitatea în care s-au format. 

La final de studenţie, absolvenţilor le-au fost alături prietenii, 

familia, dar şi reprezentaţi ai autorităţilor locale şi judeţene: 

preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, prefectul 

judeţului, Mirela Elena Adomnicăi, şi viceprimarul municipiului 

Lucian Harşovschi. 

Nu în ultimul rând, a susţinut un discurs motivaţional, plin de 

însufleţire şi convingere, primul şi singurul român care a zburat 



în spaţiu, Dumitru Prunariu, invitat special al acestui eveniment. 
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Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spaţiu, a 

conferenţiat luni, la Observatorul Astronomic din Suceava, 

acesta expunând elevilor şi profesorilor prezenţi o serie de 

informaţii interesante din domeniu cosmic, precum şi câteva 

mărturisiri legate de experienţa sa din spaţiu, din urmă cu 

aproape 36 de ani. 

Potrivit acestuia, mesajul pe care doreşte să-l transmită tinerilor 

este „de stimulare şi promovare a cunoaşterii pentru că doar 

aceasta ne poate oferi o viziune cuprinzătoare a lumii în care 

trăim, a ceea ce s-a întâmplat în trecut cu planeta noastră, cum a 

evoluat, unde ne aflăm în prezent şi ce ne aşteaptă în viitor. 

Desigur, nu numai cunoaşterea Pământului, ci şi a sistemului 

solar şi a Universului, în general. Investigăm alte planete, 

investigăm sateliţi naturali ai planetelor mari, sperăm să găsim 

urme de viaţă şi în altă parte decât pe Pământ. Suntem convinşi 

că aceasta există”.  

Pornind de la o serie de întrebări care-i preocupă, în special pe 

cei pasionaţi de investigarea spaţiului cosmic - „Oare noi cum 

ne-am născut ca specie?”, „Cum s-a dezvoltat viaţa pe pământ?”, 

„Oare există viaţă în altă parte în univers?” - cosmonautul român 

a menţionat că „ar fi absurd să credem că viaţă există numai pe 

Pământ, dar dacă există şi în altă parte ne punem întrebarea unde 

există şi în ce formă există”. 

Dumitru Prunariu a explicat că noutăţile recente din acest 

domeniu au legătură cu nava spaţială Cassini ale cărei cercetări 

au confirmat posibilitatea de a exista viaţă pe Enceladus, satelit 



al lui Saturn. Enceladus deţine indicii care permit dezvoltarea 

unor forme de viaţă. Aceleaşi informaţii le-a punctat şi în cazul 

satelitului Titan, al doilea cel mai mare satelit al planetei Saturn, 

unde a fost descoperită apă, indiciu care arată posibilitatea 

existenţei unor forme de viaţă. 
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Majoritate din elevi ai Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava, 

a reuşit o nouă calificare la turneul final al Campionatului 

Naţional, după ce săptămâna trecută juniorii IV au obţinut locul 

II la turneul semifinal de la Bacău şi accederea în faza naţională. 

Tinerii handbalişti pregătiţi de Vasile Boca au avut o evoluţie 

foarte bună la turneul semifinal II, ce s-a desfăşurat zilele 

trecute, în sala Szabo Kati din Sfântu Gheorghe, unde au bifat 

două victorii şi un rezultat de egalitate. 

În primul joc al grupei D, cel împotriva echipei LPS Bistriţa, 

elevii lui Vasile Boca au avut un început de meci extrem de 

dificil, bistriţenii, avantajaţi de talia superioară, fiind la 

conducerea jocului până spre finalul primei reprize, la pauză 

scorul fiind egal, 17-17. Repriza secundă a fost una total diferită, 

sucevenii au preluat conducerea de la începutul reprizei secunde 

şi au păstrat un avantaj de 5-6 goluri până la final, scor final 39-

34 pentru CSU Suceava. 
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spațiul cosmic, a fost prezent ieri la USV, acolo unde le-a vorbit 

studenților despre cât de importantă este dorința de a ști cât mai 

multe, indiferent de domeniu. Acesta i-a îndemnat pe studenți, 

prin intermediul discursului său și aducând exemple din 

domeniul în care activează, că nu trebuie niciodată să se oprească 

din a învăța, din a încerca să afle mereu mai multe. 

„Mesajul principal este de stimulare și promovare a cunoașterii, 

pentru că doar aceasta le poate oferi o viziune cuprinzătoare a 

lumii în care trăim, a ceea ce s-a întâmplat în trecut cu planeta 

noastră, cum a evoluat, unde ne aflăm în prezent și ce ne așteaptă 

în viitor. Desigur, nu numai cunoașterea Pământului, ci 

cunoașterea sistemului nostru stelar, sistemul solar și cunoașterea 

Universului în general. Investigăm planete, investigăm sateliți 

naturali ai planetelor mari, sperăm să găsim urme de viață și în 

altă parte decât pe pământ. Suntem convinși că aceasta există, 

dar trebuie să o descoperim, iar toate acestea ne oferă o nouă 

perspectivă pentru cei care abia acum află despre tainele 

Universului, o nouă perspectivă  asupra lumii din care facem 

parte. Iar această cunoaștere este bine să fie stimulată, transmisă 

și să fie preluată și utilizată mai departe de cei care se ocupă de 

indiferent ce știință”, a arătat ieri generalul în rezervă Dumitru 

Prunariu. 
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În primul joc al grupei D, cel împotriva echipei LPS Bistriţa, 

elevii lui Vasile Boca au avut un început de meci extrem de 

dificil, bistriţenii, avantajaţi de talia superioară, fiind la 

conducerea jocului până spre finalul primei reprize, la pauză 



scorul fiind egal, 17-17. Repriza secundă a fost una total diferită, 

sucevenii au preluat conducerea de la începutul reprizei secunde 

şi au păstrat un avantaj de 5-6 goluri până la final, scor final 39-

34 pentru CSU Suceava. 
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Mâine, 10 mai, se va disputa etapa a VI-a din cadrul play-out-

ului Ligii Naţionale de handbal masculin. Gruparea CSU 

Suceava va sta în această rundă şi va urmări de pe margine 

duelul dintre CSM Satu Mare şi CSM Focşani, fiind mai puţin 

interesată de disputa CSM Făgăraş – Steaua. 

Gruparea pregătită de Adrian Chiruţ a pierdut la Satu Mare în 

urma unui joc slab, fiind surprinsă de replica deosebit de solidă a 

gazdelor. Gruparea sătmăreană a pierdut la limită o grămadă de 

partide în sezonul regulat şi are în componenţă jucători de 

valoare deosebită. De partea cealaltă, CSM Focşani a pierdut la 

fel de surprinzător ca şi CSU Suceava, dar la Făgăraş. Pentru 

vrânceni este ultima şansă de a evita barajul de menţinere în 

primul eşalon valoric. CSM Focşani îşi leagă speranţele de un 

succes la Satu Mare, o victorie acasă cu CSU Suceava, pentru ca 

apoi să spere că Steaua va câştiga în sala LPS. 
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La rândul său, Dumitru Prunariu a menționat că a mai fost invitat 

să participe la diferite activități din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare”, însă din cauza unor evenimente planificate și 

confirmate din timp nu a putut ajunge, aceasta fiind prima sa 

vizită la USV. 

Astfel, astronautul a acceptat invitația de a lua parte la „Marșul 

absolvenților USV”, întâlnirea de la Observatorul Astronomic 

fiind un bun prilej pentru pasionații spațiului cosmic să afle 

ultimele noutăți din domeniu, Prunariu fiind pregătit și cu 

imagini pe marginea cărora a făcut diferite comentarii. 

Oaspete de seamă al universității sucevene, Dumitru Prunariu a 

declarat că a venit în mijlocul tinerilor cu un mesaj de stimulare 

și promovare a cunoașterii. 
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La Observatorul Astronomic din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava a avut loc luni, 8 mai a.c., o acțiune care l-a avut 

în prim-plan pe primul și singurul astronaut român, generalul 

locotenent în rezervă Dumitru Prunariu. Evenimentul s-a 

desfășurat sub genericul „Zbor spre stele”, la întâlnirea cu 

cosmonautul fiind prezenți elevi ai liceelor din municipiul 

http://www.newsbucovina.ro/


 încrezător că cel 

puțin un român ar 

putea să-i calce pe 

urme în cazul unei 

selecții de astronauți 

europeni 

 

Suceava, studenți, dar și cadre didactice. 

În deschiderea manifestării, lect. univ. dr. Cristian Pârghie, 

directorul Observatorului Astronomic a declarat că Dumitru 

Prunariu este invitatul special al unui eveniment organizat în 

premieră de USV, „Marșul absolvenților”, iar peste câteva zile, 

pe 14 mai, se vor împlini 36 de ani de la zborul în spațiul cosmic 

al românului. 

„Pe 14 mai 1981 a avut loc primul zbor în spațiul cosmic al unui 

român. Dumitru Prunariu este primul român și al 103-lea om din 

lume care a zburat în spațiul cosmic. Sărbătorim acum, la 

Suceava, 36 de ani de la zborul în spațiul cosmic”, a spus 

Pârghie. 
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Consorțiul Universitar „Academica Plus”, condus de rectorul 

USV, prof.univ. dr. ing. Valentin Popa, s-a întrunit la sediul 

Ministerului Educației Naționale unde au fost analizat mai multe 

subiecte legate de evoluția învățământului superior românesc. 

Potrivit unui comunicat de presă, în urma dezbaterilor, 

Consorțiul Universitar „Academica Plus” a decis să ceară 

Ministerului Educației Naționale să susțină mai multe măsuri de 

la clasificarea universităților, evaluarea domeniilor de doctorat 

până la elaborarea unei metodologii pentru alocarea de locuri 

bugetate sau elaborarea unei noi legi a educației. 

Totodată, universitățile membre ale consorțiului au hotărât să 

susțină demersul MEN de a adopta o metodologie de evaluare 

http://www.newsbucovina.ro/


cât mai urgentă a domeniilor de doctorat, la propunerea 

ARACIS, și prezentarea acesteia la următoarea ședință a CNR, 

care se va desfășura în luna iunie a acestui an; solicităm, de 

asemenea, conducerii MEN inițierea de urgență a reglementărilor 

care să facă posibilă înființarea de noi domenii doctorale, aspect 

rămas nereglementat în prezent, dar vor solicita MEN asigurarea 

unei reprezentări echilibrate a universităților și institutelor de 

cercetare în comisiile de specialitate CNATDCU, pentru a 

preveni concentrarea specialiștilor într-un număr foarte limitat de 

instituții, pentru a asigura evaluări cât mai obiective și pentru a 

evita conflictele de interese. 
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Reprezentanți ai firmei irlandeze „IMS MAXIMS” au fost la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde le-au 

prezentat studenților de la Facultatea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor oferta posturilor disponibile. „IMS 

MAXIMS” are un birou cu 24 de angajați în Suceava, în 

majoritate absolvenți ai facultății menționate și intenționează să 

extindă echipa. 

Conform unui comunicat remis de USV, firma recrutează 

programatori Java și ingineri de testare software. Compania are o 

experiență de peste 30 de ani în dezvoltarea de aplicații din 

domeniul sănătății, cu scopul de a îmbunătăți calitatea îngrijirii 

medicale și de a oferi o administrare mai eficientă a datelor 

clinice. Firma mai are birouri în Dublin-Irlanda și Milton 

http://www.svnews.ro/


Keynes-Marea Britanie. Printre clienții IMS MAXIMS se 

numără spitale publice și private din Marea Britanie și Irlanda. 
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Studenţi din şase ţări vor participa în acest an la Concursul 

Internaţional Studenţesc de Calculatoare „Hard&Soft”, aflat la 

cea de a 24-a ediţie, ce se desfăşoară în perioada 15-20 mai, la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), în organizarea 

Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 

Potrivit Biroului de presă al USV, „Hard&Soft” este un concurs 

adresat studenţilor seniori din domeniile calculatoarelor, 

electronicii şi automaticii, ce îşi propune să testeze competenţele 

tehnice hardware şi software şi de relaţionare socială ale 

viitorilor ingineri. 

Pe parcursul a cinci zile, echipe formate din câte patru studenţi 

vor încerca să rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate, 

reuşita solicitând cunoştinţe avansate din domeniile Ştiinţa 

calculatoarelor, Inginerie electronică şi Automatizări, referitoare 

la proiectarea sistemelor electronice, interfaţare, programare, 

utilizarea mediilor de dezvoltare software şi hardware, testare şi 

documentare. 

Concursul a debutat în anul 1994, cu sprijinul profesorului John 

Milner de la City University din Londra, în calitate de preşedinte 

al juriului pentru primele nouă ediţii ale concursului. 
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Joi, 27 aprilie, în amfiteatrul „Dragomir Hurmuzescu” al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), a avut loc o 

întâlnire a reprezentanţilor firmei irlandeze Ims Maxims cu 

studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor. Firma irlandeză a fost reprezentată de Rachel 

Moore – software engineering manager, Andreea Bruja – release 

engineer şi office manager al biroului din Suceava şi Vasile 

Purdilă – application architect şi BI manager.Înaintea întâlnirii 

cu studenţii, reprezentanţii Ims Maxims au avut un dialog cu 

prof. univ. dr. ing. Ştefan-Gheorghe Pentiuc, decanul facultăţii, 

şi conf. univ. dr. ing. Mirela Danubianu, directorul 

Departamentului de Calculatoare, şi au vizitat campusul USV.  
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Știri Suceava 

 

Membrii „Asociației Studenților din Universitatea Suceava” 

(ASUS), în calitate de organizator principal și promotor al 

evenimentului, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților 

din Suceava și sprijinul Conducerii USV organizează, în 

perioada 8-28 mai 2017, cel mai mare festival studențesc anual 

de la Universitatea “Ștefan cel Mare”. 

Festivalul „Zilele și Nopțile Studențești” ajunge anul acesta la 

cea de-a VII-a ediție, o revenire ce promite mult suspans, 

adrenalină, distracție și nu în ultimul rând, aproape trei 

săptămâni de evenimente ce vor antrena mintea și spiritul 

studenților și viitorilor studenți suceveni. 

http://www.monitorulsv.ro/
http://www.vivafm.ro/


„A fost creat de studenți, pentru studenți. Nu rămâne decât să ne 

bucurăm împreună de tot ce v-am pregătit. Stați aproape și 

pregătiți-vă de distracție! Mai multe detalii despre evenimentele 

desfășurate în perioada festivalului se vor găsi pe pagina oficială 

de facebook: www.facebook.com/znst.asussv.ro”, a precizat 

Petruț MIHUȚ, Vicepreședinte Relații Publice și Tehnic ASUS. 

 

 

Redactor Iulia Sîrghi 

Consilier al Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 


