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Una dintre cele mai mari companii de IT din lume, Capgemini, îşi 

va începe activitatea în județul Suceava la finalul acestei 

săptămâni. Deschiderea oficială a noului sediu din Suceava va 

avea loc vineri. Sediul companiei este situat în incinta Iulius Mall 

Suceava. Reprezentanții Capgemini au anunțat că noul birou din 

Suceava a fost realizat pentru a deservi cerințele clienților 

internaționali ai companiei, iar în momentul de față are peste 50 

de angajați, urmând ca numărul acestora să crească semnificativ 

în viitorul apropiat. Printre invitații la deschiderea oficială a 

sediului din incinta Iulius Mall se numără managementul 

Centrului de Infrastructură Capgemini din Europa de Est, 

reprezentanți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

reprezentanți ai instituțiilor administrative locale şi angajații 

Centrului de Operațiuni Capgemini din Suceava. 

Capgemini anunța la începutul acestui an că la sediul din Suceava 

al companiei vor fi angajate aproximativ 160 de persoane. 

Capgemini Group este lider global în domeniul serviciilor de 

consultanţă, tehnologie şi outsourcing. De precizat că în urmă cu 

opt ani Capgemini a deschis în Bucureşti o investiţie similară, 

unde compania prestează servicii de infrastructură şi aplicaţii 

informatice. Reprezentanții companiei anunțau că la Suceava 

compania va dezvolta servicii de infrastructură Cloud. 



Capgemini are peste 190.000 de angajaţi, este prezentă în peste 

40 de ţări, iar anul acesta va împlini 50 de ani de la înfiinţare. 

Lider global în servicii de consultanţă, tehnologie şi 

externalizarea serviciilor, Grupul a declarat venituri de 12,5 

miliarde de euro în 2016. Împreună cu clienţii săi, Capgemini 

creează şi livrează soluţii de business, tehnologice şi digitale 

adaptate nevoilor lor, permiţându-le, astfel, să obţină inovaţie şi 

competitivitate.  
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Artista Ana Cristina Leonte revine la Suceava 

Artista Ana Cristina Leonte revine la Suceava, luni, 18 

decembrie, cu proiectul Reveries. 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. 
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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)”. 

Potrivit organizatorilor, 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”, a arătat sursa citată. 

Organizatorii au menționat că dificultatea acestui concurs este 

dată și de timpul limitat, de 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. 

„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”, au 

subliniat organizatorii concursului. 

Sponsorii de tradiție ai concursului sunt Assist Software, OSF 

Global Services și Global Design. 

 

 

 

A.D. 

 

 

Studenți ai USV, premiați 

la Concursul „iTEC” 

Winter Edition 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.6 

 

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. 

Astfel, 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. 
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Asociația Studenților Implicați în Dezvoltarea Carierei (A ȘtI 

DC) în parteneriat cu Laboratorul de incubare a afacerilor 

(INCUBAF) al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a 



participat la cea de-a VI-a 

ediție a conferinței „Career 

Advice for Students” 

 

organizat marți, 12 decembrie a.c., în Aula Corpului E, cea de-a 

VI-a ediție a evenimentului „Career Advice For Students”, cu 

tema „Analizează, Construiește, Progresează”. 

Potrivit reprezentanților Asociației Studenților Implicați în 

Dezvoltarea Carierei, peste 110 studenți au avut ocazia să asculte 

istoria de succes a invitaților acestui eveniment, printre care s-au 

numărat Monica Prisăcaru – Administrator Impact Fm și Viva 

Fm; Anca Adomniței – Director BCR Sucursala Suceava; Alex 

Ignat – Team leader Capgemini Suceava; Tudor Andronic – 

Asociat & Finance Director FizioMED Suceava și Elena Violeta 

Luca – Manager marche Auchan Suceava. 

„Din punctul de vedere al invitaților cel mai important e să nu te 

oprești în a te descoperi și trebuie să treci prin multe obstacole ca 

mai apoi să obții locul de muncă mult dorit și ulterior să ai profit 

din el. Elementul cel mai important remarcat de invitați pentru a 

face performanță este pasiunea și necesitatea cunoștințelor de 

marketing. De asemenea, pentru a manageria o echipă ai nevoie 

de perseverență, dedicare și entuziasm”, a arătat sursa citată. 

În urma discursurilor, studenții au formulat întrebări fiind 

interesați de criteriile de angajare în cadrul acestor companii. 

Totodată, studenții au fost interesați dacă vor avea posibilitatea să 

obțină un stagiu de practică și dacă există probabilitatea să obțină 

o eventuală angajare. 

„Mă bucură faptul că și la acest eveniment de tradiție al 

organizației au răspuns pozitiv antreprenori și manageri locali 

care au avut toate deschiderea față de studenți, prezența 

studenților într-un număr mare, dar mai ales implicarea acestora 

în secțiunea de întrebări și răspunsuri. Faptul că am depășit durata 



preconizată de două ore datorită întrebărilor de substanță ale 

studenților din diferite facultăți ale universității arată interesul 

acestora pentru o dezvoltare profesională solidă în cadrul unei 

companii sau ca antreprenor”, a declarat moderatorul 

evenimentului de conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță. 

Din formularul de feed-back oferit pentru completare 

participanților, organizatorii au observat că temele de discuție au 

fost utilile și evenimentul a răspuns așteptărilor studenților „în 

mare sau foarte mare măsură” pentru peste 80% dintre 

respondenți, au mai arătat reprezentanții organizației studențești. 
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