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Biroul Francez anunță reînceperea activităților săptămânale 

dedicate francofonilor și francofililor suceveni, miercuri, 14 

februarie 2018, ora 18:00. 

Programul evenimentelor debutează cu activitatea Școlii 

Gimnaziale Nr. 3, Saint Valentin, și va continua pe parcursul 

întregului semestru cu dezbateri, conferințe, audiții de muzică 

franceză, concursuri, momente artistice etc. Nu vor lipsi 

acțiuni dedicate Zilei Internaționale a Francofoniei, Zilei 

Europei, dar și activități prilejuite de desfășurarea Adunării 

Internaționale a coordonatorilor concursului Mathématiques 

sans frontières 2018. 

Participanții se vor bucura de prezența lectorului de limbă 

franceză Margot Berthelin, care va anima activitățile. 

Evenimentele organizate în cadrul Biroului Francez se 

realizează cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, al 

Centrului de Reușită Universitară, sub coordonarea prof. univ. 

dr. Sanda-Maria Ardeleanu, lect. univ. dr. Mariana Șovea și a 

prof. gr. I Tamara Sabin, președinta Asociației Seniorilor 

Bucovineni, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean 

Suceava. 

Miercuri, 14 februarie, la ora 18:00, Școala Gimnazială Nr. 3 



propune un program artistic variat, cântece, dansuri, recitări, 

scenete dedicate Sfântului Valentin, vindecător al celor 

bolnavi, dar și sfânt al iubirii creștine și al familiei. 

Intrarea este liberă. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) demarează 

un proiect de aproape două milioane de euro, pentru 

sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătăţirea competenţelor 

antreprenoriale la nivel regional. 

Printre altele, prin intermediul acestuia, se urmărește 

finanţarea a 37 de planuri de afaceri cu circa 35.500 euro, 

organizarea de cursuri de antreprenoriat pentru 300 de 

persoane din Regiunea Nord-Est, programe personalizate de 

mentorat etc. 

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, „USV a semnat contractul 

de finanţare pentru proiectul «Start la antreprenoriat, creștem 

ocuparea în zona urbană. ANTUR», proiect ce se va derula pe 

o perioadă de 36 luni, în parteneriat cu firma Addvances 

Strategic Solutions SRL. Valoarea totală a contractului este de 

8.781.541,89 lei, din care 8.712.405,54 lei reprezintă finanţare 

nerambursabilă”. 

Manager de proiect este prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, 

prorector al USV, aceasta adăugând că „ANTUR” își propune 

încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în 

Regiunea de Nord-Est. 



Proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra mediului de 

afaceri din Regiunea de Nord-Est (înfiinţarea a 37 de noi 

firme), cât și asupra balanţei forţei de muncă (creșterea 

ocupării cu cel puţin 74 de persoane), prin stimularea 

înfiinţării de noi întreprinderi, inclusiv IMM-uri inovatoare, 

prin relevarea/ descoperirea iniţiativei și dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor și, nu în ultimul rând, prin 

creșterea competenţelor antreprenoriale ca urmare a 

participării la cursurile de formare antreprenorială (300 de 

persoane). 

„Implementarea acestui proiect va conduce la următoarele 

rezultate: furnizarea programului de Competenţe 

antreprenoriale pentru 300 de persoane din Regiunea Nord-

Est; selectarea unui număr de 37 de planuri de afaceri 

realizate de cursanţi; formarea abilităţilor necesare pentru 

managementul unei afaceri în cazul celor 37 de beneficiari 

prin derularea unui program de mentorat personalizat, în 

vederea înfiinţării și funcţionării a 37 de firme cu specific 

non-agricol în zonele urbane ale Regiunii de Nord-Est; 

finanţarea celor 37 de planuri de afaceri selectate cu granturi 

maxime de 165.000 lei/plan de afacere (cca 35.500 euro)”, au 

menţionat responsabilii de proiect. Pentru înscrierea în acest 

proiect, cei interesaţi se pot adresa la adresa de e-mail a 

proiectului: antur@usm.ro. 
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Patru studenți din cadrul Facultății de Inginerie Electrică şi 

Știința Calculatoarelor a Universității din Suceava au 

mailto:antur@usm.ro


 

 

recunoaşte şi respectă 

semne de circulație, 

construită de studenți ai 

USV 

 

 

construit o maşinuță electrică de dimensiuni mici, care poate 

parcurge autonom un traseu, fiind capabilă să recunoască şi să 

respecte trei semne de circulație (Stop, Parcare şi Trecere de 

pietoni). 

Iulian Lavric, Daniel Grigoriciuc, Adrian Popescu şi Adrian 

Lateş (studenți în anii II şi III) sunt componenții echipei 

„Electro Phantom”. 

Proiectul lor este înscris în Concursul internațional Electro-

Mobility, ajuns la ediția a XII-a, organizat de firma 

Continental Automotive România, competiție care, an de an, 

atrage interesul studenților de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava. 

Competiția presupune proiectarea şi realizarea, cu anumite 

restricţii şi reguli, a unei maşini electrice, capabilă să se 

deplaseze atât în mod autonom (fiind ghidată doar de 

informațiile primite de la senzori şi video), dar şi comandată 

prin intermediul unei aplicaţii care rulează pe un telefon 

smart. 

Noutatea din acest an a competiției constă şi în recunoaşterea 

vizuală şi respectarea a trei semne de circulație. 

Supervizați de prof. dr. ing. Remus Prodan, cei patru studenți 

doresc să se remarce prin muncă şi seriozitate, transpuse în 

maşina lor autonomă. Pasiunea şi interesul pentru automatică 

îi determină pe aceşti tineri să muncească zilnic la proiectul 

lor, fiind o experiență unică şi benefică în dezvoltarea lor 

profesională. Dorința de a reuşi îi face pe aceştia să 

investească toate calitățile lor în speranța că vor obține 



rezultatele aşteptate. Activitatea acestora o puteți urmări pe 

pagina de 

facebook https://www.facebook.com/electrophant/şi pe blogul 

echipei, https://electro-phantom.site123.me. 

„Consider că pentru a deveni un bun inginer trebuie să ieşi din 

cadrul monoton oferit de facultate şi să te implici în proiecte, 

concursuri şi activități care să te motiveze şi să îți aducă un 

plus de cunoştințe. Un concurs de o asemenea anvergură ca 

Electro-Mobility îți oferă posibilitatea să te autodepăşeşti şi să 

te confrunți cu provocări atractive şi benefice pe viitor. Pot 

afirma că dorința de a reuşi şi devotamentul pentru ceea ce 

facem ne-a adus în această formulă, sperăm una câştigătoare“, 

a precizat Adrian Popescu. 

 

Anul trecut, trofeul a mers la USV 

Unul din membrii echipei, Adrian Lateş, student în anul al III-

lea, a participat şi anul trecut la această competiție, oferindu-

le noilor lui colegi experiența sa din ediția trecută: 

“Experiența de anul trecut aş putea spune că m-a ajutat mult 

în dezvoltarea spiritului de lucru în echipă şi de asemenea în a 

învăța să-mi distribui timpul în aşa fel încât să pot rezolva 

orice sarcină sau problemă întâmpinată. Consider că 

participarea mea la concurs anul trecut este un avantaj, iar 

acest lucru este benefic pentru întreaga echipă.” 

Firma care organizează concursul (Continental) oferă premii 

în valoare de 2.700 de euro.Sesiunea de calificare este 

programată pe data de 30 martie, în urma căreia din cele 49 de 

https://www.facebook.com/electrophant/
https://electro-phantom.site123.me/


echipe vor rămâne doar 20. Concursul propriu-zis se va 

desfăşura între 11 şi 12 mai, în Iaşi. Organizatorii oferă 

oportunitatea celor mai buni studenți de a lucra în cadrul 

companiei Continental, una dintre cele mai bine văzute firme 

în industria automobilelor. 

Ediția trecută a concursului a fost câştigată de echipa “InelX”, 

reprezentând tot Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 

având acelaşi profesor coordonator ca echipa “Electro 

Phantom”. Pe locul doi s-a poziționat tot o echipă a 

Universitătii din Suceava, „Electro Racer”, coordonată de şef 

de lucrări dr. ing. Adrian Ioan Petrariu.  
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a semnat 

contractul de finanțare pentru proiectul „Start la 

antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. 

ANTUR”, proiect ce se va derula pe o perioadă de 36 luni, în 

parteneriat cu firma Addvances Strategic Solutions SRL. 

Valoarea totală a contractului este de 8.781.541,89 lei, din 

care 8.712.405,54 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea 

antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor 

antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea 

dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de 

Nord-Est. Proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra 

mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est (înființarea a 

37 de noi firme), cât și asupra balanței forței de muncă 

(creșterea ocupării cu cel puțin 74 de persoane), prin 

stimularea înființării de noi întreprinderi, inclusiv IMM-uri 



inovatoare, prin relevarea/descoperirea inițiativei și 

dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor și, nu in 

ultimul rând, prin creșterea competențelor antreprenoriale ca 

urmare a participării la cursurile de formare antreprenorială 

(300 de persoane). 

Implementarea acestui proiect va conduce la următoarele 

rezultate: 

Furnizarea programului de Competențe antreprenoriale pentru 

300 de persoane din Regiunea Nord-Est; 

Selectarea unui număr de 37 de planuri de afaceri realizate de 

cursanți; 

Formarea abilităților necesare pentru managementul unei 

afaceri în cazul celor 37 de beneficiari prin derularea unui 

program de mentorat personalizat, în vederea înființării și 

funcționării a 37 de firme cu specific non-agricol în zonele 

urbane ale Regiunii de Nord-Est; 

Finanțarea celor 37 de planuri de afaceri selectate cu granturi 

maxime de 165.000 lei/plan de afacere (cca 35.500 euro). 

Pentru înscrierea în acest proiect doritorii pot contacta 

organizatorii pe adresa de e-mail a proiectului: antur@usm.ro 
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Biroul Francez anunță reînceperea activităților săptămânale 

dedicate francofonilor și francofililor suceveni, miercuri, 14 

mailto:antur@usm.ro


  februarie a.c., ora 18:00. 

Programul evenimentelor debutează cu activitatea Școlii 

Gimnaziale Nr.3, Saint Valentin, și va continua pe parcursul 

întregului semestru cu dezbateri, conferințe, audiții de muzică 

franceză, concursuri, momente artistice etc. Nu vor lipsi 

acțiuni dedicate Zilei Internaționale a Francofoniei, Zilei 

Europei, dar și activități prilejuite de desfășurarea Adunării 

Internaționale a coordonatorilor concursului Mathématiques 

sans frontières 2018. 

„Ne bucurăm și în această perioadă de prezența lectorului de 

limbă franceză Margot Berthelin, care va anima activitățile. 

Evenimentele organizate în cadrul Biroului Francez se 

realizează cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, al 

Centrului de Reușită Universitară, sub coordonarea prof. univ. 

dr. Sanda-Maria Ardeleanu, lect. univ. dr. Mariana Șovea și a 

prof. gr. I Tamara Sabin, președinta Asociației Seniorilor 

Bucovineni, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean 

Suceava. Miercuri, 14 februarie a.c., ora 18:00, Școala 

Gimnazială Nr.3 ne propune un program artistic variat, 

cântece, dansuri, recitări, scenete dedicate Sfântului Valentin, 

vindecător al celor bolnavi, dar și sfânt al iubirii creștine și al 

familiei. Vă așteptăm la „După-amiezile francofone”, proiect 

dedicat comunității sucevene! Intrarea este liberă”, potrivit 

unui comunicat al Biroului Francez. 
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________ 

 

 

 

Biroul Francez îşi reia 

activitatea 

 

 

 

www.radiotop.ro 

 

 

Știri 

Universitatea „Ștefan cel Mare” anunță că Biroul Francez 

situat în Casa Prieteniei din Suceava reîncepe activitățile 

săptămînale. Evenimentele vor debuta miercuri, 14 februarie, 

la ora 18.00, cu o acțiune a Școlii nr. 3 dedicată Sfîntului 

Valentin și vor continua pe parcursul întregului semestru cu 

dezbateri, conferințe, audiții de muzică franceză, concursuri și 

momente artistice. Toate activitățile se vor derula sub 

http://www.newsbucovina.ro/


coordonarea profesorului universitar doctor Sanda-Maria 

Ardeleanu, a lectorului universitar doctor Mariana Șovea și a 

profesoarei Tamara Sabin, președinta Asociației Seniorilor 

Bucovineni. Intrarea este liberă. 
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CSU Suceava a reușit a cincea victorie stagională în Liga 

Zimbrilor la handbal masculin, dupa ce s-a impus duminică 

seară, pe terenul ultimei clasate, Politehnica Iasi, cu scorul de 

33-27, intr-un meci contand pentru etapa a 18-a. 

Echilibrul a fost cuvântul de ordine într-o prima repriza în 

care niciuna dintre echipe nu a reușit să se desprinda la mai 

mult de două goluri, astfel ca tabela indica egalitate la pauza, 

scor 16-16. In debutul reprizei secunde, Poli a ratat doua 

atacuri consecutive la scorul de 19-18, iar trupa antrenata de 

Adi Chirut a intors rezultatul, reusind sa se distanteze la patru 

goluri pana in minutul 45, cand Soldanescu marca pentru 22-

26. Gazdele s-au apropiat la un moment dat la un singur gol, 

dar s-au prabusit in ultimele zece minute, cand formatia 

suceveana a punctat de sapte ori si si-a adjudecat victoria cu 

scorul de 33-27. 
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în fața celor de la Poli 

Iași după o repriză 
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Runda cu numărul XIX a Ligii Naţionale de handbal masculin 

programează pentru CSU Suceava duelul cu campioana 

României en-titre, Dinamo Bucureşti. Meciul va avea loc 

mâine de la ora 18.00 în sala „Dumitru Bernicu” şi se aşteaptă 



 a fi un adevărat spectacol sportiv. 

Sucevenii au făcut jocuri bune cu CSM Bucureşti şi Poli Iaşi 

şi au dovedit că sunt în creştere de formă. Elevii antrenorilor 

Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei sunt convinşi că pot face un joc 

bun în compania campioanei României. 

„Jucăm împotriva celei mai bune echipe din România din 

sezonul precedent şi vom încerca să facem faţă adversarilor 

valoroşi pe care-i avem. Va fi greu, dar vrem să continuăm 

parcursul bun din această perioadă. Suntem bine pregătiţi şi 

ne dorim să ne îndeplinim obiectivele propuse cât mai repede. 

Le mulţumim suporterilor suceveni care ne-au ajutat la Iaşi 

din tribune şi vrem un rezultat bun” a declarat interul Gabi 

Burlacu. 

„Cu siguranţă va fi un meci greu în compania unei echipe cu 

jucători cu mare experienţă în România şi nu numai aici. 

Aşteptăm publicul alături de noi şi ne dorim o atmosferă şi un 

scor care să ne avantajeze. Noi suntem pregătiţi pentru un 

astfel de duel şi vrem să obţinem un rezultat bun” a declarat 

antrenorul-jucător al Sucevei, Iulian Andrei. 

 

________ 
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