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În această seară, de la ora 18.00, echipa de handbal a Universităţii 

Suceava va încheia meciurile oficiale din 2017 în faţa propriilor 

suporteri, în compania celor de la Steaua Bucureşti. Cea mai 

constantă echipă din campionat, ce are până acum 10 victorii şi 

un egal în 14 etape, vine la Suceava din postura de lider în Liga 

Naţională, loc pe care cu siguranţă îşi doreşte să-l păstreze cât 

mai mult, chiar dacă punctele puse în joc în meciul de astăzi nu 

vor conta în a doua parte a competiţiei. În tur, Steaua s-a impus 

cu scorul de 26 – 19, după ce la pauză era 13 – 8. Ca şi-n meciul 

trecut, echipa pregătită de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian 

Andrei nu va putea conta pe trei jucători importanţi, Alin Petrea, 

portarul Cristian Tcaciuc şi Sebastian Polocoşer, toţi aflându-se la 

recuperare după operaţii la genunchi. 

„Întâlnim cea mai în formă echipă la acest moment, ce s-a impus 

în etapa trecută în faţa Potaissei, în derby-ul pentru locul I. Aşa a 

fost programul, astfel ca-n ultimele două meciuri să avem două 

meciuri grele, dar noi ne vom pregăti şi vom lupta ca la fiecare 

partidă. Sper să nu mai facem atâtea greşeli neforţate ca-n etapa 

trecută, la prindere-pasare, dar şi să nu mai ratăm aşa mult, mai 

ales în situaţii de unul la unul cu portarul advers”, a declarat 

antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruţ. 

După meciul de astăzi, universitarii vor intra în vacanţă şi vor 



reveni la antrenamente pe data de 3 ianuarie, urmând ca pe 1 

februarie să reia campionatul cu o deplasare la CSM 

Bucureşti.       
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Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, 

în zilele de 14 și 15 decembrie, a IV-a ediție a concursului 

studențesc „25 de ore la USV (25h@USV)”. 

Patru echipe, alcătuite din trei studenți, vor concura în cadrul unei 

competiții de natură tehnică, care își propune să testeze și să 

valideze abilitățile de dezvoltare hardware și software dobândite, 

creativitatea în lucrul cu noile tehnologii interactive ale 

momentului, precum și perseverența de a realiza, într-un timp 

limitat, aplicații tehnice performante. 

Concursul va lua startul în data de 14 decembrie, la ora 15:00, și 

se va încheia în ziua următoare cu procesul de evaluare și 

festivitatea de premiere. Pe toată durata celor 25 de ore de 

desfășurare a concursului, echipele de studenți vor putea fi văzute 

la lucru în corpului E al Universității. 

Tema concursului din acest an va consta în dezvoltarea unei 

aplicații care va folosi mișcarea și gesturile mâinilor utilizatorilor 

drept modalitate de a interacționa cu un sistem informatic. În 

acest scop, echipele vor avea la dispoziție echipamente cu senzori 

de ultimă generație, asigurate pentru acest eveniment de 

organizatori. 



Dificultatea acestui concurs este dată și de timpul limitat  (25 de 

ore) pe care echipele de studenți îl vor avea la dispoziție pentru 

finalizarea proiectelor proprii. Un juriu alcătuit din reprezentanți 

ai Assist Software și OSF Global Services va evalua capacitatea 

studenților de a propune soluții functionale, originalitatea ideii și 

creativitatea implementarii acesteia, dar și modul în care ei 

realizează susținerea publică a proiectului. 

Această competiție se dorește a fi o reacție a Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava la eforturile manifestate în plan 

internațional pentru derularea celebrelor evenimente de tip 

„hackathon”, prin măsurarea unei noi mărimi fizice a dezvoltării 

în domeniul IT: creativitatea tehnică pe unitatea de timp. 

Sponsorii de tradiție ai concursului sunt Assist Software, OSF 

Global Services și Global Design.  
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În perioada 8 – 10 decembrie 2017, Liga Studenților din 

Facultatea de Automatică și Calculatoare „LigaAC” din cadrul 

Universității de Vest Timișoara a organizat Concursul „iTEC” (IT 

Engineering Contest) Winter Edition. Concursul, la care participă 

studenți și elevi din toată România, este structurat pe șase 

domenii distincte: Algoritmica, Embedded Development, Game 

Development, Graphic Design, Mobile Development și Web 

Development. O parte dintre probe, Embedded Development, 

Game Development, Mobile Development și Web Development, 

s-au desfășurat pe o perioadă de 48 de ore, non-stop 

(Hackathons). Anul acesta, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a participat cu opt echipe. La proba de Embedded 



Development, care a constat în realizarea unui joc tetris, atât pe 

partea de programare a jocului, cât și de realizare a modulului în 

format fizic, echipa „InelX” din Suceava, formată din Alexandru 

Ilie Maciuc și David Gherasim, a obținut locul II din 23 de echipe 

competitoare. Celelalte echipe USV i-au avut în componență pe: 

Mădălina Maria Mitricioaei, Ionuț Șandru, Radu Cristian 

Scutelnicu, Emilian Lupu, Iulian Lavric, Andrei Postelnicu, 

Daniel Grigoriciuc, Adrian Popescu, Daniel Polocoșer, Alberto 

Cîrdei, Leonard Ostafe, Alexandru Sili, Marian Mihai Nemțoi. 

iTEC este un concurs dedicat atât studenților, cât și elevilor 

pasionați de domeniul IT. Ajuns în iarna anului 2017 la ediția cu 

numărul 11, concursul reunește în fiecare an peste 200 de 

participanți, aducând în contact mediul academic cu cel economic 

din acest domeniu prin intermediul companiilor partenere. Pentru 

mai multe informații despre concursul „iTEC” se poate accesa 

link-ul: https://itec.ligaac.ro/ 
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Artista Ana Cristina Leonte revine la Suceava, luni, 18 

decembrie, cu proiectul Reveries, care combină jazzul cu muzica 

electronică, psihedelică și experimentală, reprezentând o sinteză a 

experiențelor muzicale din ultimii ani ai solistei. Vor urca pe 

scenă A-C Leonte – voce, Albert Tajti – claviaturi, Tavi Scurtu – 

tobe, Michael Acker – bass. Concertul are loc la Observatorul 

Astronomic Suceava, de la ora 19,00, și este gratuit pentru 

studenți, elevi și pensionari (biletele se pot achiziționa de la 

sediul Casei de Cultură a Studenților). Prețul unui bilet întreg este 

de 10 lei și se poate achiziționa și on-line de pe ccs-sv.ro sau 



biletesuceava.ro. ”Reveries” a fost deja prezentat pe scenele celor 

mai importante festivaluri din țară (Jazz TM, Bucharest Jazz 

Festival, Waha, Femei pe Matasari) și se va materializa într-un al 

treilea album de autor semnat A-C Leonte la începutul anului 

2018. 
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Studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), elevi 

din judeţ, dar şi iubitori ai culturii şi limbii franceze indiferent de 

vârstă au prilejul de a-şi exersa limba lui Voltaire alături de un 

profesor nativ, specializat în predarea limbii franceze pentru 

străini.  

Este franţuzoaică, are 22 de ani, este carismatică şi delicată, iar 

după un stagiu de câteva luni în China, a acceptat provocarea de a 

veni la Suceava pentru 10 luni, unde îi ajută pe elevii şi studenţii 

de aici să-şi însuşească limba franceză. 

Margot Berthelin este noul lector de limba franceză al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” şi colaborator al Biroului Francez, 

tânăra urmând să rămână la Suceava până în luna iulie a anului 

viitor. 

Nu mai vizitase România niciodată şi chiar dacă au fost unele 

voci care au avertizat-o să nu dea curs apelului, a acceptat ca 

Suceava să-i fie cămin pentru aproape un an de zile. Mărturiseşte 

că nu i s-au confirmat stereotipurile legate de români, de nivelul 

de dezvoltare sau nivelul de trai de aici, prejudecăţi răspândite 

nedrept în ţările din vestul Europei. 

Mai mult, distribuie frecvent familiei şi prietenilor săi fotografii 



cu locurile pe care le vizitează, aceştia urmând să vină la 

începutul anului viitor în România pentru a cunoaşte mai multe 

despre ţara noastră. 

„În Franţa nu există o imagine favorabilă a României, sunt 

anumite stereotipuri, însă impresia mea este mult mai bună decât 

în media sau printre cunoscuţi. Mai mult, spre deosebire de 

Franţa, unde prezenţa unui profesor străin este trecută cu vederea, 

aici am remarcat bucurie şi entuziasm din partea studenţilor în 

interacţiunea cu un nativ”, povesteşte Margot, aceasta adăugând 

că mama sa a încurajat venirea ei în România, garantându-i că va 

fi o experienţă interesantă. 

Printre cursurile de la Universitate şi proiectele de la Biroul 

Francez, Margot şi-a făcut timp să viziteze Iaşiul, Clujul şi 

Timişoara, pe lista sa de obiective fiind consemnate şi Braşovul şi 

castelul Bran. 

     Familia şi prietenii ei vor veni în România 

Experienţa benefică a învăţării limbilor străine cu profesori nativi 

din alte ţări este deja o tradiţie la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV), care a avut numeroase colaborări cu profesori 

stagiari străini de limbă franceză şi nu numai. La USV, Margot le 

predă studenţilor de anul I, de la câteva specializări, cursuri de 

limba franceză, de exprimare scrisă şi orală. 

„Odată cu înfiinţarea Centrului de Reuşită Universitară, în 2016, 

am avut un sprijin suplimentar din partea Agenţiei Universitare a 

Francofoniei referitor la activităţile legate de francofonie, printre 

care şi acest proiect, al lectorului francez. Acest sprijin a fost 

extins şi în ceea ce priveşte proiectul «Francofonia în 



comunitate», de la Biroul Francez, care vizează promovarea 

limbii franceze şi a valorilor francofoniei, dar şi o diversificare a 

activităţilor francofone oferite de Birou publicului sucevean”, a 

precizat lector dr. Mariana Şovea, care împreună cu prof. univ. dr. 

Sanda-Maria Ardeleanu coordonează Centrul de Reuşită 

Universitară din cadrul Universităţii sucevene. 

La Biroul Francez, Margot lucrează, în mare parte, cu liceeni din 

municipiu, pentru care predă cursuri de pregătire în vederea 

susţinerii examenelor DELF şi DALF,de certificare a 

cunoştinţelor de limbă franceză. 

Fie că sunt elevi, studenţi, profesori sau pur şi simplu iubitori de 

limba franceză, sucevenii pot găsi numeroase facilităţi pentru 

aprofundarea pasiunii lor pentru limba franceză, la Biroul 

Francez, de la Casa Prieteniei. 

„Nu am mai lucrat cu liceeni până acum, însă sunt foarte maturi şi 

au un nivel foarte bun de franceză. Şi studenţii sunt receptivi şi 

participă activ la cursuri”, a arătat Margot. 

De asemenea, vrea să reia activitatea trupei de teatru în limba 

franceză de la USV şi vrea să se implice în continuare în 

proiectele de la Biroul Francez, să meargă prin şcolile sucevene, 

să stea de vorbă cu elevii. 

„Mulţumesc echipei de la Universitatea din Suceava şi de la 

Biroul Francez pentru că m-a ajutat să mă integrez atât de bine în 

proiectele de aici”, a mai completat Margot. 

Tânăra va petrece sărbătorile de iarnă în Franţa, alături de familia 

şi prietenii ei, după care aceştia îi vor întoarce vizita. 



„Sunt fericită că sunt în România şi că voi avea parte de o iarnă 

adevărată, cu multă zăpadă”, a conchis frumoasa franţuzoaică.  
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În ultima etapă din acest an din cadrul Ligii Naţionale de handbal 

masculin, CSU Suceava va întâlni, miercuri, de la ora 18.00 în 

sala „Dumitru Bernicu”, liderul la zi al campionatului, Steaua 

Bucureşti. Sucevenii se prezintă la acest meci după un eşec şi un 

joc extrem de modest în faţa grupării HC Dobrogea Sud 

Constanţa, în timp ce oaspeţii vin după un success de moral în 

faţa celor de la Poitaissa Turda. 

Nu se ştie dacă elevii antrenorului Adrian Chiruţ s-au „trezit” 

după înfrângerea din faţa constănţenilor, dar publicul sucevean 

speră la o evoluţie mai bună în faţa bucureştenilor. 
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CSU Suceava primește miercuri, cu începere de la ora 18.00, în 

sala „Dumitru Bernicu”, replica liderului clasamentului Ligii 

Zimbrilor la handbal masculin, CSA Steaua Bucuresti, în ultima 

etapa de campionat programată în acest an. 

http://www.svnews.ro/


 

_______ 

 

 

 

 

CSU Suceava încheie anul 

contra liderului 

 

 

www.gazetasv.ro 

 

 

Handbal 

 

IDEM 

 

 

O.S. 

 

 

 

Universitatea suceveană 

organizează cea de-a IV 

ediție a concursului 

studențesc „25 de ore la 

USV” 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Pg.5 

 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, 

în zilele de 14 și 15 decembrie, a IV-a ediție a concursului 

studențesc „25 de ore la USV (25h@USV)”. 

Patru echipe, alcătuite din trei studenți, vor concura în cadrul unei 

competiții de natură tehnică, care își propune să testeze și să 

valideze abilitățile de dezvoltare hardware și software dobândite, 

creativitatea în lucrul cu noile tehnologii interactive ale 

momentului, precum și perseverența de a realiza, într-un timp 

limitat, aplicații tehnice performante. 

Concursul va lua startul în data de 14 decembrie, la ora 15:00, și 

se va încheia în ziua următoare cu procesul de evaluare și 

festivitatea de premiere. Pe toată durata celor 25 de ore de 

desfășurare a concursului, echipele de studenți vor putea fi văzute 

la lucru în corpului E al Universității. 
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În perioada 8 – 10 decembrie 2017, „LigaAC”, cu sprijinul 

Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității 

de Vest Timișoara, a organizat Concursul „iTEC” Winter Edition. 

Concursul, la care participă studenți și elevi din toată România, 

este structurat pe 6 domenii distincte: Algoritmica, Embedded 

Development, Game Development, Graphic Design, Mobile 

Development și Web Development. 

O parte dintre probe, Embedded Development, Game 

Development, Mobile Development și Web Development, s-au 

desfășurat pe o perioadă de 48 de ore (Hackathons). 

Anul acesta, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

participat cu 8 echipe, formate din câte doi membri, la proba 

de Embedded Development, si cu o echipă formată dintr-un 

singur membru, la proba de Web Development. 

La proba de Embedded Development, care a constat în realizarea 

unui joc tetris, atât pe partea de programare a jocului, cât și de 

realizare a modulului în format fizic, echipa „InelX” din Suceava, 

formată din Alexandru-Ilie MACIUC și David GHERASIM, a 

obținut locul II din 23 de echipe competitoare. 

Celelalte echipe USV participante la proba sus-menționată i-au 

avut în componență pe: Mădălina-Maria Mitricioaei și Ionuț 

Șandru, Radu-Cristian Scutelnicu și Emilian Lupu, Iulian Lavric 

și Andrei Postelnicu, Daniel Grigoriciuc și Adrian Popescu, 

Daniel Polocoșer și Cîrdei Alberto, Leonard Ostafe și Alexandru 

Sili. Studentul Marian-Mihai Nemțoi a participat la proba de Web 



Design. 
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Studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au fost 

premiați la concursul „iTEC” Winter Edition, organizat de 

LigaAC”, cu sprijinul Facultății de Automatică și Calculatoare 

din cadrul Universității de Vest Timișoara în perioada 8 – 10 

decembrie 2017. 

Potrivit unui comunicat de presă, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a participat cu opt echipe, formate din câte doi 

membri, la proba de Embedded Development, si cu o echipă 

formată dintr-un singur membru, la proba de Web Development. 
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Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, 

în zilele de 14 și 15 decembrie 2017, a IV-a ediție a concursului 

studențesc „25 de ore la USV (25h@USV)”. Patru echipe, 

alcătuite din trei studenți, vor concura în cadrul unei competiții de 

natură tehnică, care își propune să testeze și să valideze abilitățile 

de dezvoltare hardware și software dobândite, creativitatea în 



lucrul cu noile tehnologii interactive ale momentului, precum și 

perseverența de a realiza, într-un timp limitat, aplicații tehnice 

performante. 

Concursul va lua startul în data de 14 decembrie, la ora 15:00, și 

se va încheia în ziua următoare cu procesul de evaluare și 

festivitatea de premiere. Pe toată durata celor 25 de ore de 

desfășurare a concursului, echipele de studenți vor putea fi văzute 

la lucru în Atriumul corpului E al universității. 

Tema concursului din acest an va consta în dezvoltarea unei 

aplicații care va folosi mișcarea și gesturile mâinilor utilizatorilor 

drept modalitate de a interacționa cu un sistem informatic. În 

acest scop, echipele vor avea la dispoziție echipamente cu senzori 

de ultimă generație, asigurate pentru acest eveniment de către 

organizatori. 

Dificultatea acestui concurs este dată și de timpul limitat (25 de 

ore) pe care echipele de studenți îl vor avea la dispoziție pentru 

finalizare proiectelor proprii. Un juriu alcătuit din reprezentanți ai 

Assist Software și OSF Global Services va evalua capacitatea 

studenților de a propune soluții functionale, originalitatea ideii și 

creativitatea implementarii acesteia, dar și modul în care ei 

realizează susținerea publică a proiectului. 

 

 


