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La Universtatea „Ştefan cel Mare” Suceava a avut loc, în 

perioada 16 – 18 iunie, ediţia a VIII a Concursului naţional de 

Ştiinţă şi inginerie pentru elevi RoSEF, „singura competiţie 

naţională organizată în România după standardele internaţionale, 

aceasta făcând parte din Calendarul concursurilor Ministerului 

Educaţiei Naţionale fără finanţare, dar cu fază internaţională. 

Acest concurs a fost afiliat la olimpiade şi concursuri 

internaţionale de prestigiu încă de acum opt ani“ după cum a 

precizat, într-un comunicat de presă, prof. Petru Crăciun, 

inspector de fizică în cadrul IŞJ Suceava. La rândul său, 

prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare de la USV a 

menţionat că în etapa finală a concursului au fost prezentate 51 

de lucrări realizate de elevi de la 36 de unităţi şcolare din zece 

judeţe ale ţării, invenţiile şi cercetările fiind grupate pe patru 

categorii.  
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CSU Suceava a reuşit primele achiziţii în perspectiva viitorului 

sezon la Ligii Naţionale de handbal masculin. Universitarii s-au 

înţeles în aceste zile cu trei jucători, e vorba de Gabriel 

Cotinghiu, Mihai Sandu şi goalkeeper-ul Daniel Bobeica. Adi 

Chhiruţ a precizat că universitarii sunt în discuţii pentru 



sezon 

 

prelungirea contractului lui Duşan Skipa, dar şi pentru aducerea 

unui inter dreapta, ţinând cont că Sebastian Polocoşer va fi apt de 

joc abia din iarnă. Dacă handbaliştii suceveni sunt în vacanţă, 

Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei nu şi-au luat încă liber, cei doi 

antrenori fiind în aceste zile la Bucureşti, unde participă la un 

curs de perfecţionare. 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, a declarat, miercuri seara, la Bucovina 

TV, că a primit o ofertă „foarte tentantă” de a se înscrie într-un 

partid și că se gândește dacă o va accepta, arătând că ar fi 

interesat mai mult de o candidatură locală, deși este greu să îl 

contracareze pe actualul primar Ion Lungu în condițiile în care el 

vrea să încurajeze munca și nu ajutoarele sociale. Valentin Popa 

a spus că, până acum, pentru el, politica a fost  ca o curte 

îngrădită și îi este foarte greu să intre înăuntru, dar că a mai 

discutat „peste gard” cu oamenii politici. „Nu am luat nicio 

decizie în acest sens, dar sunt onorat că s-a gândit cineva și la 

mine să-mi facă o propunere”, a spus rectorul care a precizat că 

oferta tentantă care i s-a făcut înseamnă că i s-a propus să 

conteze foarte mult într-o structură de partid la nivel național. El 

a mai declarat că dacă va intra în politică, i-ar place mult mai 

degrabă să lucreze la nivel local-regional, dar cel mai mult la 

nivel local. Rectorul USV a mai spus că după ce își încheie 

mandatul, peste doi ani și șapte luni, este tentat și să rămână în 

Universitate și să se ocupe de proiecte și de studenți. 

 

 



 


