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În perioada 10-12 mai, în cadrul Facultății de Științe 

Economice și Administrație Publică, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV), a avut loc o sesiune națională de 

comunicări științifice studențești având ca temă „Economia 

europeană. Prezent și perspective”. La acest eveniment au 

participat studenți și doctoranzi atât din cadrul facultății 

sucevene, cât și studenţi din alte centre universitare din țară, 

membre ale Asociaţiei Facultăților de Economie din 

România (AFER). 

„Această manifestare este dedicată studenților de la 

programele de studiu de licență, master și doctorat, de la 

facultățile de profil economic membre AFER. Lucrările 

participante au trebuit să întrunească girul cadrelor didactice 

universitare coordonatoare și să fie selectate la nivel de 

facultate participantă”, a declarat prof. univ. dr. Carmen 

Năstase, decan al Facultății de Știinţe Economice şi 

Administraţie Publică din cadrul USV. 

La eveniment s-au înscris inclusiv studenți din Republica 

Moldova, de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Aceștia 

urmează programul de studii de master în domeniul 

administrării afacerilor, cu dublă diplomă. 



Invitatul de onoare a fost prof. univ. dr. Ruslan 

Biloskurskyy, decan al Facultății de Economie, din cadrul 

Universității „Yuri Fedkovitch” din Cernăuți, Ucraina. 

Acesta a prezentat lucrarea „Economic development and 

Euro integration processes in Ukraine”. 

Sesiunea a fost moderată de prof. univ. dr. Larisa Bugăianu 

- prorector al Universității Tehnice a Moldovei, de prof. 

univ. dr. Smaranda Cosma - Facultatea de Business, de la 

Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca, conf. univ. dr. 

Angela Albu - director al Departamentului de Economie, 

Informatică Economică și Gestiunea afacerilor (USV). 

La eveniment au participat reprezentanţi ai CECCAR, filiala 

Suceava, iar cele mai bune lucrări au fost premiate cu cărţi 

şi vouchere valorice. 

Această conferință științifică a studenților economiști s-a 

desfășurat în cadrul manifestărilor celei de-a VIII-a ediţii a 

Festivalului „Zile şi nopţi studenţeşti” (ZNSt), de la 

Universitatea din Suceava și sub auspiciile Zilei Europei. 
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Rectorul Academiei de Ştiinţe Economice din Republica 

Moldova (ASEM), acad. Grigore Belostecinic, a fost distins 

cu titlul Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava. Titlul a fost acordat ca semn al 

recunoaşteriicontribuţiilor sale în domeniul Economie, 

pentru merite deosebite în cercetare şi în activitatea 

didactică, pentru amplificarea relaţiilor de colaborare 



internaţională a universităţii moldovene. 

Festivitatea a avut loc la finele săptămânii trecute, în 

Auditoriumul „Joseph Schmidt”. 

„Universitatea din Suceava este onorată să exprime cele mai 

înalte sentimente ale recunoaşterii sale conferind titlul de 

Doctor Honoris Causaacad. Grigore Belostecinic, rector al 

Academiei de Ştiinţe Economice, unul din cei mai respectaţi 

economişti din Republica Moldova, care prin competenţa 

ştiinţifică, profesionalismul, prestigiul şi credibilitatea de 

care se bucură, reprezintă un model pentru comunitatea 

noastră academică”, a arătat universitarul sucevean Elena 

Hlaciuc. 

În discursul său (laudatio), aceasta a mai menţionat că 

propunerea de acordare a titlului onorific de DHC a avut la 

bază următoarele argumente: competenţa ştiinţifică a acad. 

Grigore Belostecinic, calităţile de cercetător economist, 

contribuţiile sale ştiinţifice în ariile economiei generale, 

managementului şi marketingului, recunoaşterea 

profesională la nivel naţional şi internaţional. De asemenea, 

au fost enunţate meritele acestuia în realizarea unor 

obiective de interes public şi de utilitate socială, 

credibilitatea instituţiei pe care o reprezintă, prestigiul de 

care se bucură în comunitatea ştiinţifică, generozitatea şi 

dăruirea puse în slujba învăţământului superior economic.   

„Grigore Belostecinic reprezintă pentru economiştii 

moldoveni şi români un model de carieră ştiinţifică şi 

profesională în cadrul căreia se împletesc cercetarea 

ştiinţifică şi orientarea către problemele stringente din 



economia Moldovei şi asupra tendinţelor şi proceselor 

marcante din economia mondială. Propunerea noastră se 

alătură multor alte semne de recunoaştere a carierei acad. 

Belostecinic, inclusiv din partea mediului economic, prin 

acordarea de către un număr impresionant de universităţi 

din ţară şi străinătate a titlului de DHC”, se mai arată în 

laudatio. 

 După festivitatea de decernare a titlului onorific de DHC, 

Belostecinic a mărturisit că el conştientizează întru totul 

valoarea şi semnificaţia acestui eveniment, iar faptul că are 

loc în anul Centenarului Unirii îi conferă un conţinut 

sentimental şi emoţional deosebit. 

 „Vreau să mărturisesc că titlul de DHC al Universităţii din 

Suceava este o recunoaştere şi, în egală măsură, o onoare, 

atât pentru mine personal, cât şi pentru întregul colectiv de 

profesori şi studenţi pe care am onoarea să-l reprezint”, a 

transmis cel mai longeviv rector al ASEM, mandatul 

acestuia începând în 2001. 

Acesta a apreciat realizările universităţii sucevene, 

rezultatele din ultimii ani, evidenţiind relaţiile bune de 

colaborare dintre cele două universităţi. 

În discursul său, rectorul ASEM a vorbit despre rolul şi 

locul universităţilor în societatea modernă, domeniu care îl 

preocupă tot mai mult în ultima perioadă.  
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Scăpată definitiv de grijile retrogradării, CSU Suceava a 

câştigat la limită, cu 25-24 (11-13), meciul de pe teren 



 

 

victorie consecutivă din 

play-out 

 

 

propriu cu CSM Focşani, ajungând la al cincilea succes 

consecutiv în play-out. Chiar dacă întâlnirea nu a avut o 

miză deosebită, handbaliştii pregătiţi de Adrian Chiruţ au 

făcut tot posibilul de a se despărţi de fidelii lor suporteri cu 

o victorie, duelul cu CSM Focşani fiind ultimul pentru ei în 

sala „Dumitru Bernicu în actuala ediţie de campionat. 

Adevărul este însă că sucevenii au intrat mai greu în meci, 

prima parte fiind dominată de formaţia vizitatoare, care pe 

faza defensivă s-a bazat pe intervenţiile portarului 

Marocico, iar în atac pe clarviziunea lui Pătru. 

Intraţi la pauză cu un avantaj de două goluri pe tabela de 

marcaj, vrâncenii au început mai bine şi partea secundă, 

ajungând să conducă cu 20-15 în minutul 44. Încurajaţi 

puternic de public, sucevenii şi-au dat în totalitate drumul la 

joc în ultimul sfert de oră al întâlnirii, când au evoluat la 

adevărata lor valoare. În minutul 54 „studenţii” reuşeau să 

egaleze la 23 prin Ciubotariu, smulgând victoria în 

extremis, cu ajutorului golului marcat de Sipka. 

În urma acestui succes, CSU Suceava şi-a asigurat primul 

loc în play-out-ul Ligii Naţionale înaintea partidei din 

ultima etapă, de la Făgăraş, programată la sfârşitul 

săptămânii. Până atunci însă, mare parte dintre jucătorii 

suceveni vor participa la Campionatul Naţional Universitar 

de handbal, care va avea loc de luni până miercuri în sala 

„Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv şi în sala 

Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”, din cartierul Obcini. 
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Proiectul „Pădurea de Mâine” a mobilizat aproape șase 

sutede voluntari care au ajutat, sâmbăta trecută, la 

reîmpădurirea cu 6.340 de puieți de molid, brad și larice pe 

o suprafață de două hectare de teren situată în Parcul 

Național Călimani, pe raza localității Poiana Negrii, se arată 

într-un comunicat primit de la Holzindustrie Schweighofer. 

Proiectul „Pădurea de Mâine” a fost lansat în septembrie 

2017, în parteneriat, de Asociația Administratorilor de 

Păduri, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 

Holzindustrie Schweighofer, pentru a ajuta proprietarii 

privați și administrațiile locale din toată țara să 

reîmpădurească suprafețele de fond forestier cu dificultăți 

de regenerare. La debutul proiectului, în 2017, au fost 

plantate 4,7 hectare cu peste 21.210 de puieți la Poieni-

Solca, iar în primăvara anului 2018 au fost plantate în total 

șase suprafețe cu 142.640 puieți, în județele Maramureș, 

Bistrița-Năsăud, Brașov, Suceava, Harghita și Covasna. 

„Pădurea de Mâine” sprijină micii proprietari de pădure și 

furnizează puieți, material de plantare, logistică, voluntari și 

specialiști, acoperind toate costurile aferente. Sprijinul 

financiar, acordat în totalitate de Holzindustrie 

Schweighofer, se ridică la peste un milion de euro, pentru a 

planta un milion de puieți în timpul celor șapte ani de 

proiect. La evenimentul de sâmbătă, de la Poiana Negrii, au 

luat parte membri ai comunității locale, voluntari veniți din 

diferite părți ale județului, Salvamont Vatra Dornei, 

Asociația Vatra Dornei Tineret și angajați ai Holzindustrie 

Schweighofer de la fabricile din Rădăuți și Siret. Toate 



lucrările au fost supravegheate din punct de vedere tehnic de 

către specialiștii Ocolului Silvic Privat Dorna, Direcției 

Silvice Suceava, prin Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, 

precum și de către Administrația Parcului Național 

Călimani. De asemenea, la eveniment s-au alăturat studenți, 

elevi și coordonatori de la Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, Liceul 

Tehnologic Dorna Candrenilor, Liceul Teoretic ,,Ion Luca” 

Vatra Dornei, Școala Militară de Jandarmi Fălticeni, Liceul 

Tehnologic ,,Tomșa Vodă” din Solca, Colegiul ,,Alexandru 

cel Bun” din Gura Humorului, Colegiul „Vasile Lovinescu” 

din Fălticeni, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din 

Cajvana și Colegiul Tehnic ,,Petru Mușat” din Suceava. 

Suprafața de două hectare de la Poiana Negrii, aflată în 

proprietate privată, a fost afectată în ultimii ani de calamități 

naturale. Documentația de reîmpădurire a fost elaborată de 

Ocolul Silvic Privat Dorna, care administrează zona și care 

va supraveghea lucrările de plantare, completare și 

întreținere pentru instalarea unei păduri sănătoase și în anii 

ce urmează. 
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Luni, 21.05.2018, la ora 13:00, Egger Romania va prezenta, 

în Aula din corpul E a Universităţii „Ștefan cel Mare” din 



 

 

Egger 

 

Suceava, oferta referitoare la stagiul de practică pe perioada 

verii 2018. Nu mai puţin de 47 de posturi sunt pe lista de 

„oportunităţi de practică” a celor de la Egger, potrivit unui 

comunicat ataşat pe site-ul Universităţii „Stefan cel Mare”. 

Practica se face în baza unei Convenţii de practică între SC 

EGGER România SRL şi Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava. Portofoliul de practică cuprinde competenţele 

profesionale ce se vor dezvolta în cadrul companiei. Pe 

toată durata stagiului de pregătire, practicantul rămâne 

student al instituţiei de învăţământ superior, dar este angajat 

cu contract de muncă. În baza contractului de muncă 

studentul primeşte salariu lunar şi tichete de masa. EGGER 

România asigura transportul practicanţilor la / de la fabrică. 

Printre obligaţiile companiei EGGER România se află 

Stabilirea unui tutore pentru stagiul de practică (Practicantul 

va fi evaluat de către Tutorele EGGER, pe baza unei Fişe de 

observaţie şi evaluare), instructajul cu privire la normele de 

securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia 

în vigoare, mijloacele necesare pentru dobândirea 

competenţelor precizate în portofoliul de practică. 
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Această manifestare este dedicată studenţilor de la 

programele de studiu de licenţă, master şi doctorat de la 

facultăţile de profil economic membre AFER. Lucrările 

participante a trebuit să întrunească girul cadrelor didactice 

universitare coordonatoare şi să fie selectate la nivel de 

facultate participantă, a declarat prof univ dr. Carmen 

Năstase, decan al Facultăţii de Stiinţe Economice şi 



Administraţie Publică din cadrul USV. 

La eveniment s-au înscris inclusiv studenţi din Republica 

Moldova de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Aceştia 

urmează programul de studii de master în domeniul 

administrării afacerilor cu dublă diplomă. 

Invitatul de onoare a fost prof. univ.dr. Ruslan 

Biloskurskyy, decan al Facultăţii de Economie, din cadrul 

Universităţii Yuri Fedkovitch, Chernivtsi National 

University. Domnia sa a prezentat lucrarea “Economic 

development and Euro integration processes in Ukraine”. 

Sesiunea a fost moderată de prof. univ. dr. Larisa Bugăianu, 

prorector al Universităţii Tehnice a Moldovei, prof. univ. dr. 

Smaranda Cosma, Facultatea de Business, Universitatea 

Babeş Bolyai Cluj Napoca, conferenţiar universitar doctor 

Angela Albu, director al Departamentului de Economie, 

Informatică Economică şi Gestiunea afacerilor, din cadrul 

Facultăţii de ştiinţe Economice şi Administraţie Publică a 

Universităţii Stefan cel Mare din Suceava 

La eveniment au participat reprezentanţi ai CECCAR, 

Filiala Suceava, iar cele mai bune lucrări au fost premiate de 

către CECCAR prin cărţi şi voucere valorice. 

Această conferinţă ştiinţifică a studenţilor economişti s-s 

desfăşurat în cadrul manifestărilor celei de a VIII-a ediţii a 

Festivalului „Zile şi nopţi studenţeşti” (ZNSt) de la 

Universitatea  Stefan cel Mare din Suceava şi sub auspiciile 

Zilei Europei, informează un comunicat de presă remis de 



Universitatea suceveană. 
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Proiectul ,,Pădurea de Mâine” a organizat cea mai amplă 

acţiune de voluntariat din judeţul Suceava, pe 12 mai, în 

Parcul Naţional Călimani. Au fost plantaţi 6.340 de puieţi 

de molid, brad şi larice. La acţiune au participat aproape 

600 de voluntari. 

Pe 12 mai, proiectul „Pădurea de Mâine” a mobilizat 

aproape 600 de voluntari care au ajutat la reîmpădurirea cu 

6.340 de puieţi de molid, brad şi larice pe o suprafaţă de 2 

hectare de teren, situată în Parcul Naţional Călimani, pe raza 

localităţii Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor. 

Proiectul „Pădurea de Mâine” a fost lansat în septembrie 

2017 în parteneriat de Asociaţia Administratorilor de 

Păduri, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava şi 

Holzindustrie Schweighofer, pentru a ajuta proprietarii 

privaţi şi administraţiile locale din toată ţara să 

reîmpădurească suprafeţele de fond forestier cu dificultăţi 

de regenerare. 

La debutul proiectului, în 2017, au fost plantate 4,7 hectare 

cu peste 21.210 de puieţi la Poieni-Solca, iar în primăvara 

anului 2018 au fost plantate în total 6 suprafeţe cu 142.640 

puieţi, în judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, 

Suceava, Harghita şi Covasna. „Pădurea de Mâine” sprijină 

micii proprietarii de pădure şi furnizează puieţi, material de 

plantare, logistică, voluntari şi specialişti, acoperind toate 

costurile aferente. Sprijinul financiar, acordat în totalitate de 



Holzindustrie Schweighofer, se ridică la peste 1 milion de 

euro pentru a planta 1 milion de puieţi în timpul celor 7 ani 

de proiect. 
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La Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și la Liceului 

Teoretic Filadelfia au avut loc vineri, 11 mai 2018, întâlniri 

ale elevilor cu reprezentanți ai Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și ai companiei Pentalog, privind 

profesia de IT-ist. 

Potrivit unui comunicat al USV, firma Pentalog este unul 

dintre liderii europeni în ceea ce privește furnizarea de 

produse software și consultanță în domeniul IT, dar și unul 

dintre partenerii industriali importanți ai Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul 

universității sucevene. 

La aceste întâlniri, compania Pentalog a fost reprezentată de 

Ana Păduraru, Business Analist, și Daniel Anton 

Castravete, front-end developer, ambii fiind coordonatori de 

specialitate ai programului PentaStagiu. 

De asemenea, din partea Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava au participat prof. univ.dr. ing. Ștefan-Gheorghe 

Pentiuc, decanul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, conf.dr.ing. Mirela Danubianu, director al 

Departamentului de Calculatoare, însoțiți de David 

Gherasim și Alexandru Maciuc, studenți de excepție ai 

programului Automatică și informatică aplicată (anul IV de 



studiu) şi laureați ai mai multor concursuri de robotică. 

Sursa citată a menționat că aceste întâlniri succed altor două 

dialoguri similare între reprezentanții companiei Pentalog, 

cei ai Universității  „Ștefan cel Mare” din Suceava și elevi 

ai Colegiului National de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava şi ai Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, 

care au avut loc la începutul acestei primăveri. 

„Dialogul s-a purtat în liceele sucevene și a avut ca subiect 

principal cariera profesională în IT, practicarea acestei 

profesii în România şi provocările specifice la care trebuie 

să facă față un viitor specialist IT. Au fost prezentate 

elevilor posibilitățile de formare în IT în cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, ale cărei programe în 

domeniu sunt situate pe poziții fruntașe în ierarhia națională, 

și realizările de excepție în robotică ale studenților suceveni. 

Reprezentanții companiei Pentalog le-au arătat elevilor, din 

interior, cum se desfășoară viața unui specialist IT în cadrul 

unei firme multinaționale, definind piața de profil ca fiind 

una dinamică și competitivă. A fost atins și subiectul 

beneficiilor salariale, comparativ cu alte domenii, fiind 

prezentată plaja de valori în care se încadrează salariul unui 

IT-ist, concluzionându-se că este mai profitabil pentru un 

tânăr din IT, dar și pentru țară, ca activitatea acestuia să se 

desfășoare în România”, au menționat reprezentanții USV. 

Aceștia au mai adăugat că activitatea în domeniul IT 

presupune combinarea competențelor tehnice generale cu 

cele software. 



„Reprezentanții Pentalog le-au prezentat elevilor etapele 

elaborării unui produs software,  pornind de la o nevoie 

identificată în piață, după care urmează cercetare și analiză. 

Mai întâi, produsului soft, definit din punct de vedere 

business, îi sunt trasate specificații exacte; ulterior, acesta 

merge spre echipa de dezvoltare, apoi este testat pentru a se 

asigura implementarea conformă cu specificațiile, astfel 

încât utilizatorii finali să se bucure de o experienţă pozitivă. 

În vederea sprijinirii și consolidării pieței de IT, Pentalog 

oferă un program de stagii pe 9 tehnologii, care este destinat 

atât studenților, cât și persoanelor care iau în considerare 

schimbarea profesiei”, precizează sursa citată. 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin 

baza materială de care dispune, prin calitatea și pregătirea 

cadrelor didactice, prin stagiile în țară și străinătate pe care 

le oferă studenților, constituie cadrul și punctul de start 

pentru o excelentă carieră în domeniul IT. 

„Concluzia generală a acestor dialoguri a fost că diferența 

dintre mediocritate și excelență în IT este dată de efortul 

depus încă din liceu și facultate, de pasiune, de implicare şi 

studiu pe parcursul întregii vieți, şi este recompensată prin 

beneficii salariale corespunzătoare”, au conchis 

reprezentanții USV. 
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Echipa de fotbal a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a 

https://www.crainou.ro/2018/05/12/bronz-pentru-usv-la-turneul-international-de-fotbal-carpathian-space-din-ucraina/


 

 

Turneul Internaţional de 

Fotbal „Carpathian 

Space” din Ucraina 

(12.05.2018) 

 

câştigat medalia de bronz la Turneul Internaţional de Fotbal 

„Carpathian Space” din Ucraina. 

Potrivit unui comunicat al USV, în perioada 4-6 mai 2018, 

oraşul Ivano-Frankivsk din Ucraina a găzduit turneul 

internaţional de fotbal pentru studenţi Carpathian Space, la 

care au participat echipe reprezentative din Ucraina, 

Lituania, Polonia şi România. 

„Ca urmare a implementării strategiei de internaţionalizare a 

Universităţii „Ştefan cel Mare”, inclusiv prin realizarea unor 

acţiuni de cooperare cu parteneri din Europa Centrală şi de 

Est, prin iniţiativele dezvoltate la nivelul statelor din 

regiunea carpatică şi colaborările interinstituţionale, 

România a fost reprezentată de echipa de fotbal a 

universităţii sucevene”, a arătat sursa citată. 

Având în componenţă studenţi de la mai multe facultăţi, 

coordonaţi de conf. univ. dr. Bogdan Grosu şi asist. univ. dr. 

Florin Onesim, echipa USV a reuşit să facă o impresie 

frumoasă, situându-se pe poziţia a treia, asigurându-şi astfel 

medalia de bronz. 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

 

Etapa finală a 

Campionatului Naţional 

Universitar se va 

desfăşura la Suceava 

(12.05.2018) 

 

Crai Nou Sport Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Federaţia Sportului 

Şcolar şi Universitar, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport, Federaţia Română de Handbal, Clubul Sportiv 

Universitatea din Suceava, Asociaţia Judeţeană de Handbal 

Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Şcoala 

Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, organizează etapa 

https://www.crainou.ro/2018/05/12/bronz-pentru-usv-la-turneul-international-de-fotbal-carpathian-space-din-ucraina/
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finală a Campionatului Naţional Universitar de Handbal 

Masculin. 

La această competiţie vor participa 6 echipe reprezentative 

din următoarele centre universitare: Universitatea „Ovidius” 

din Constanţa, Universitatea Transilvania din Braşov, 

Universitatea din Piteşti, Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” din Bucureşti şi 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Competiţia se va desfăşura în perioada 14–16 mai 2018, în 

Sala de Sport a Liceului cu Program Sportiv din Suceava şi 

în Sala de Sport a Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” din 

Suceava. 

 

 

_________ 
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elevi- universitari-

angajatori 
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Actualitate 

 

Vineri, 11 mai 2018, au avut loc întâlniri ale elevilor 

suceveni din cadrul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” 

și Liceului Teoretic Filadelfia cu reprezentanți ai 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și ai companiei 

Pentalog, privind profesia de IT-ist. 

Firma Pentalog este unul dintre liderii europeni în ceea ce 

privește furnizarea de produse software și consultanță în 

domeniul IT, dar și unul dintre partenerii industriali 

importanți ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor din cadrul universității sucevene. La aceste 

întâlniri, compania Pentalog a fost reprezentată de Ana 

Păduraru, Business Analist, și  Daniel Anton Castravete, 

front-end developer, ambii fiind coordonatori de specialitate 



ai programului PentaStagiu. 

Din partea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au 

participat prof. univ.dr. ing. Ștefan-Gheorghe Pentiuc, 

decanul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, conf.dr.ing. Mirela Danubianu, director al 

Departamentului de Calculatoare, însoțiți de David 

Gherasim și Alexandru Maciuc, studenți de excepție ai 

programului Automatică și informatică aplicată (anul IV de 

studiu) şi laureați ai mai multor concursuri de robotică. 

Aceste întâlniri succed altor două dialoguri similare între 

reprezentanții companiei Pentalog, cei ai Universității  

„Ștefan cel Mare” din Suceava și elevi ai Colegiului 

National de Informatică „Spiru Haret” Suceava şi ai 

Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, care au avut loc 

la începutul acestei primăveri. 

 

 


