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Adelina 

Talpalariu 

 

Concursul „Music Star", 

ediția a VIII-a, sâmbătă, 

la Auditorium „Joseph 

Schmidt" 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Cultură  

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava -  Sala 

Auditorium „Joseph Schmidt" va avea loc sâmbătă, 24 

martie, de la ora 18:00,  cea de-a opta ediţie a Concursului 

„Music Star". Iniţiatorul şi coordonatorul acţiunii este prof. 

de educaţie muzicală Cristian Doboş, de la Colegiul 

Național „Petru Rareș” din Suceava. „Music Star” este un 

concurs de interpretare muzicală destinat elevilor de la 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava şi studenţilor 

de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. După ce 

trec de preselecţii, cei mai buni interpreţi şi cele mai bune 

grupuri trebuie să interpreteze în concurs, live, o piesă 

românească sau din repertoriu internaţional sau o 

compoziţie proprie. Lupta pentru premiile în valoare totală 

de peste 3.000 de lei oferite de către sponsorul concursului, 

respectiv magazinul Expert Music, se dă anul acesta pe 

două secţiuni: o secţiune pentru elevii Colegiului Naţional 

„Petru Rareş” din Suceava şi o secţiune pentru studenţii 

suceveni. Se mai oferă premiul de popularitate, premiul de 

compoziție, premiul pentru cel mai bun instrumentist şi 

Trofeul „Music Star”, pentru cea mai bună reprezentaţie din 

concurs. Mai multe informații puteți obține de la prof. 

Cristian Doboş, telefon 0741 096 960. 



 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

Se fac înscrieri pentru 

concursul „Sucevenii au 

talent” 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Ultima oră 

local 

 

Organizația studențească Clubul de Marketing, cu sprijinul 

IFix și Sigur la volan, organizează cea de-a doua ediție a 

concursului de talente „Sucevenii au talent”. Înscrierile în 

competiție se desfășoară între 19 martie și 10 mai, la adresa 

http://bit.ly/suceveniiautalent. Sunt invitați să participe la 

acest eveniment sucevenii care au un talent și vor să se 

afirme, neexistând limită de vârstă pentru participarea la 

acest concurs. Potrivit organizatorilor, „toți concurenții vor 

primi diplome de participare. De asemenea, concurenții care 

prezintă numere meritorii și care se califică în urma jurizării 

pe unul dintre locurile 1, 2 sau 3, cât și cei care 

impresionează juriul prin originalitatea momentului prestat, 

vor primi premii și alte bunuri puse la dispoziție de către 

sponsorii evenimentului”.  

Date de contact: clubuldemarketing@gmail.com sau 

hanza.daniel@yahoo.com. 
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Șuiu 

 

 

 

Universitatea îşi joacă 

şansa pentru play-off la 

Baia Mare, în direct pe 

Digi şi Telekom Sport 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.7 

 

Joi seară, de la ora 17.00, echipa de handbal a Universităţii 

Suceava va avea un meci important în lupta pentru locul 

opt, ultimul ce duce în play-off, pe terenul actualei ocupante 

a acestei poziţii în clasament, Minaur Baia Mare. Partida va 

putea fi urmărită în direct pe posturile de televiziune Digi 

Sport şi Telekom Sport. În cazul unei victorii la Minaur, 

echipa antrenată de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei s-ar 

apropia la un singur punct de băimăreni, care la prima 

vedere au un program mai greu în ultimele două etape, la 



CSM Bucureşti şi acasă, cu Politehnica Timişoara, în timp 

de CSU va juca acasă, cu Dunărea Călăraşi, şi în deplasare, 

la HC Vaslui. 

Desemnat cel mai bun jucător al etapei trecute de cititorii 

site-ului handbalvolei.ro, Adrian Târzioru este conştient că 

acest meci va fi mult mai greu decât cel de la Suceava, 

câştigat de studenţi cu 26 – 22, şi asta deoarece gazdele s-au 

întărit şi vor avea în lot şi jucători importanţi, ce erau 

accidentaţi în tur.  

„Ne aşteaptă un meci foarte greu la Baia Mare, unul diferit 

faţă de cel din tur, deoarece între timp s-au întărit, iar în 

plus va juca şi Ragot, jucător ce la meciul de la Suceava a 

fost accidentat. Băimărenii au un atu mare la linia de 9 metri 

prin Dragas, handbalist ce a venit de la Odorhei şi se pare că 

le face bine jocul. Din punctul nostru de vedere ne bazăm şi 

mizăm pe forma noastră sportivă foarte bună, cu ajutorul 

căreia în ultimele meciuri am reuşit să ne facem jocul atât în 

atac, cât şi-n apărare. Sperăm să câştigăm acest meci decisiv 

în lupta pentru play-off şi să ne batem până la final pentru 

locul opt”, a explicat Adi Târzioru. 

  

Antrenorul Adrian Chiruţ crede că Universitatea poate 

profita de această şansă pentru play-off 

Tehnicianul studenţilor, Adrian Chiruţ, ştie că la Baia Mare 

Universitatea va avea o misiune dificilă, dar crede în şansa 

echipei sale. 

„Urmează un meci foarte greu la Baia Mare, dar nu 



imposibil. Ştim că spectatorii vin în număr mare la meciuri 

să-şi susţină favoriţii, iar Minaurul are toate atuurile pentru 

acest meci. Important este ca noi să mergem acolo şi să 

luptăm pentru orice minge. Cert este că acum, pe final de 

campionat, ne poate ajuta să prindem play-off-ul. Vom 

vedea la ora meciului cum vom fi şi ce vom putea să 

scoatem. Nu trebuie să avem presiune pe noi la acest meci şi 

chiar o să discut acest aspect cu jucătorii, deoarece nu ştiu 

dacă afectează foarte mult poziţia noastră şi obiectivul. 

Urmărind clasamentul şi programul până la finalul returului, 

cred că avem şansa noastră şi-n acest meci putem să 

profităm de ea”, a explicat Chiruţ.     

Echipa suceveană va aborda această deplasare cu tot lotul 

valid, chiar dacă unii din jucători au mai avut mici 

accidentări, normale pe acest final de campionat. 

În privinţa finanţării de la Primăria municipiului Suceava, 

Adrian Chiruţ a declarat că s-a semnat contractul şi s-a 

terminat partea cea mai grea, cu hârtiile ce trebuiau făcute, 

iar acum se aşteaptă răspunsul final, după care prima tranşă 

de bani. 

 

 

O.S. 

 

 

 

Laboratorul de 

compatibilitate 

electromagnetică 

CERTeLab al USV a fost 

reacreditat 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava funcționează 

Laboratorul de compatibilitate electromagnetică 

CERTeLab, acesta fiind printre puținele unități din România 

care au dreptul de a certifica produsele cu privire la 

standardele de compatibilitate electromagnetică. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, Laboratorul de 



compatibilitate electromagnetică CERTeLab, acreditat 

pentru prima dată în anul 2009, a fost reacreditat de către 

RENAR, conform normelor SR EN ISO/CEI 17025:2005, 

iar noul certificat de acreditare – LI 1163/2018 – este 

valabil pentru perioada 05.03.2018 – 04.03.2022. 

 

 

Dănuț 

Chidoveț 

 

 

 

CSU Suceava poate spera 

la play-off cu o victorie 

la Baia Mare 

 

 

Obiectiv de Suceava 
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Echipa suceveană joacă pe terenul celor de la Minaur, 

mâine, de la ora 17.00, în direct la Digi Sport, într-un meci 

contând pentru etapa a XXIV-a din Liga Zimbrilor la 

handbal masculin. 

 

 

A.B. 

 

 

 

Studenții din domeniul 

IT, invitați la cea de-a X-

a ediție Open Doors 

Assist 

 

 

Crai Nou 
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ASSIST Software invită studenții interesați să înceapă o 

carieră în IT, la cea de-a X-a ediție „Porți Deschise ASSIST 

Software”, astăzi, de la ora 11:00, la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, în Aula din Corpul E. Evenimentul 

este organizat în parteneriat cu Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică, fiind dedicat 

studenților din toți anii de studiu și masterat. 

 

 

M.T. 

 

 

 

 

„Sucevenii au talent”, 

ediția 2018 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.2 

Organizația studențească Clubul de Marketing, cu sprijinul 

IFix și Sigur la volan, organizează cea de-a doua ediție a 

concursului „Sucevenii au talent”. 

Potrivit organizatorilor, înscrierile se desfășoară în perioada 

19 martie – 10 mai, la următoarea adresă:  

http://bit.ly/suceveniiautalent. 

„Sunt invitați să participe la acest eveniment sucevenii care 

http://bit.ly/suceveniiautalent


au un talent și vor să se afirme”, au transmis reprezentanții 

Clubului de Marketing. 

Organizatorii au mai arătat că nu există limită de vârstă 

pentru participarea la acest concurs, iar toți concurenții vor 

primi diplome de participare. 

„Concurenții cu numere de concurs meritorii, care se 

califică în urma jurizării pe unul dintre locurile 1,2,3, cât și 

cei care impresionează juriul prin originalitatea numărului 

prestat, vor primi premii și alte bunuri puse la dispoziție de 

către sponsorii evenimentului”, au menționat reprezentanții 

Clubului de Marketing. 

 

 

 

M.T. 

 

 

 

 

Au început înscrierile 

pentru cea de-a doua 

ediție a concursului 

„Sucevenii au talent” 
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compatibilitate 

electromagnetică 

CERTeLab al USV a fost 

reacreditat 
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Social 

 

În data de 26 februarie 2014 Parlamentul European și 

Consiliul UE au aprobat Directiva 2014/30/UE privind 

armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la 

compatibilitatea electromagnetică. 

Aceasta se referă la produsele care reprezintă o noutate 

pentru piața Uniunii în momentul introducerii lor pe piață, 



 ceea ce înseamnă că este vorba despre produse noi, fabricate 

de un producător stabilit în Uniune, sau despre produse 

importate dintr-o țară terță, indiferent dacă sunt noi sau de 

ocazie. Potrivit prevederilor acestei Directive, toți operatorii 

economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de 

distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a 

se asigura că pun la dispoziție pe piață numai aparate care 

sunt în conformitate cu respectiva directivă. 

Totodată, legiuitorul european a subliniat că producătorul, 

având cunoștințe detaliate privind procesul de proiectare și 

de producție, este cel mai în măsură să efectueze procedura 

de evaluare a conformității aparatelor și instalațiilor. 

Directiva a fost transpusă în legislația din România prin 

Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea 

electromagnetică, stabilind regulile referitoare la 

comercializarea și utilizarea în cadrul UE a echipamentelor 

care pot genera perturbații electromagnetice sau care pot fi 

afectate de astfel de perturbații. 

Printre puținele unități din România care au dreptul de a 

certifica produsele cu privire la standardele de 

compatibilitate electromagnetică se numără unul dintre 

laboratoarele USV. 

Astfel, Laboratorul de compatibilitate electromagnetică 

CERTeLab al USV, acreditat pentru prima dată în anul 

2009, a fost reacreditat de către RENAR, conform normelor 

SR EN ISO/CEI 17025:2005. Noul certificat de acreditare – 

LI 1163/2018 – este valabil pentru perioada 05.03.2018 – 

04.03.2022. 



Laboratorul este acreditat pentru încercări de imunitate la 

perturbaţii radiate RF, imunitate la descărcări electrostatice, 

imunitate la scăderi de tensiune, imunitate la întreruperi de 

scurtă durată şi variaţii de tensiune, precum și măsurări de 

perturbaţii radiate RF și perturbații conduse la porturile de 

alimentare de la reţea. 

 


