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În cadrul unui top realizat de uniRank University Ranking, una 

din cele mai importante platforme internaționale specializate în 

clasificarea instituțiilor de învățământ superior, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se plasează pe poziția 14 

din 80 de universități românești luate în considerare. 

La nivel mondial, conform măsurătorilor uniRank University 

Ranking, USV ocupă locul 3.755 într-un top care cuprinde cele 

13.600 de instituții de învățământ superior recunoscute oficial, 

din 200 de state. 

Potrivit USV, de la înființarea platformei în anul 2005, 

metodologia folosită pentru realizarea clasamentului a fost 

periodic ajustată pentru a oferi rezultate cât mai corecte. Actuala 

metodă de lucru uniRank University Ranking se bazează pe un 

algoritm care include cinci valori web, imparțiale și 

independente, extrase din patru surse diferite de informații web. 

Scopul uniRank University Ranking este să ofere o clasare 

globală aproximativă a universităților și colegiilor lumii pe baza 

prezenței și popularității lor pe web analizând traficul estimat, 

încrederea, autoritatea și calitatea link-ului de popularitate. 

Astfel, platforma devine un instrument care să sprijine cadre 

didactice și studenți în a înțelege cât de cunoscută este o 



instituție de învățământ superior într-o țară străină”. 

„Datele publicate de uniRank certifică eforturile constante ale 

universității sucevene de internaționalizare a activității sale 

academice și de cercetare, fiind o recunoaștere a dezvoltării 

instituționale pe care USV a înregistrat-o pe parcursul celor 55 

de ani de existență. Creșterea vizibilității pe plan internațional, 

infrastructura didactică și de cercetare modernă, calitatea 

personalului academic au fost, cu siguranță, factorii care au 

determinat creșterea atractivității USV pentru candidații la studii 

din afara țării. Astfel, în anul universitar 2018-2019, din cei peste 

8760 de studenți la nivel de licență, masterat și doctorat, 980 

(11%) sunt tineri din Republica Moldova, Ucraina, 

Turkmenistan, China, SUA, Serbia etc.”, au arătat reprezentanții 

USV. 
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Trupa Scarlet Aura va susține joi, 25 octombrie, un concert pe 

scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”, din str. Universității, 

nr.13. Evenimentul va începe de la ora 19.00. 

Prețul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru studenți, elevi 

și pensionari, acestea putând fi procurate online de pe www.ccs-

sv.ro, www.biletesuceava.ro  sau de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților (str. Zorilor, nr. 6A, lângă magazinul Auto Albina). 

Informații suplimentare la 0752092606. 
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Herlitz România a oferit Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), sub formă de sponsorizare, produse școlare și office, 

pentru desfășurarea activităților didactice și acțiunilor culturale 

organizate de universitate pe parcursul anului universitar. 

Dintre evenimentele culturale care vor beneficia de susținerea 

http://www.ccs-sv.ro/
http://www.ccs-sv.ro/
http://www.biletesuceava.ro/


 

 

 sponsorului, menționăm: „O sută de ani de traduceri în limba 

română (1918-2018)”, „Zilele Universității”, Simpozionul 

„Cultivarea diversității în spațiul românesc”, Salonul de carte 

„Alma Mater Librorum”. 

„În fiecare an, dezvoltăm produse inedite care se impun prin 

design şi funcţionalitate şi asigurăm mai multă plăcere la birou, 

şcoală şi în timpul liber. Brandul Herlitz urmărește un echilibru 

perfect între calitate, tradiție și ultimele tendințe. Pe parcursul 

ultimilor 100 de ani, produsele școlare și office fiabile, la un preț 

corect, au făcut din Herlitz cel mai cunoscut brand de papetărie 

din Germania, facilitând astfel extinderea către multe alte state 

europene”, au declarat reprezentanții Herlitz România. 
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Interul stânga al echipei de handbal a Universității Suceava, 

Gabriel Burlacu, a fost convocat din nou la naționala de handbal 



 convocat la naționala 
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meciuri din 

preliminariile Euro 

2020 

 

seniori a României. Noul selecționer al reprezentativei României, 

Manuel Montoya, a convocat un număr de 19 jucători pentru 

primele două meciuri din preliminariile Campionatului European 

din 2020, printre care se află și jucătorul de la CSU Suceava. 

Gabriel Burlacu va trebui să fie pe 21 octombrie la reunirea 

lotului, la o zi după meciul de acasă cu AHC Dobrogea Sud 

Constanța. România va debuta în preliminariile europenelor pe 

24 octombrie, în deplasare, cu Portugalia, iar patru zile mai 

târziu, naționala tricoloră va juca pe teren propriu cu Franța, în 

sala de la Cluj Napoca.  

Lotul convocat de Manuel Montoya: 

Portari: Mihai Popescu (Saint Raphael), Tudor Stănescu (CSA 

Steaua București) 

Extreme stânga: Alin Roșu (CSA Steaua București), Chike 

Onyejekwe (CSM București) 

Interi stânga: Gabriel Burlacu (CSU Suceava), Ionuț Ramba 

(CSM București), Dan Racoțea (Wisla Plock), Robert Militaru 

(CSM București), Viorel Fotache (AHC Dunărea Călărași) 

Centri: Alexandru Csepreghi (CS Minaur Baia Mare), Cristi 

Fenici (Poli Timișoara), Călin Căbuț (CS Minaur Baia Mare) 

Interi dreapta: Demis Grigoraș (Tatabanya), Marius Sadoveac 

(Poli Timișoara), Javier Humet (CSA Steaua București) 

Extreme dreapta: Valentin Ghionea (Sporting CP), Gabriel Bujor 

(AHC Dunărea Călărași) 

Pivoți: Vlad Rotaru (CSM București), Andras Szasz (Dinamo 



București). 
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CSU Suceava a rămas fără victorie in actualul sezon al Ligii 

Zimbrilor la handbal masculin, dupa ce a pierdut miercuri seara, 

pe terenul celor de la Minaur Baia Mare, cu scorul de 27-32, intr-

un meci din cadrul etapei a VI-a. 

Trupa antrenata de Adi Chirut a inceput bine partida din sala 

„Lascar Pana”, iar dupa primele zece minute de joc conducea cu 

4-3, in urma unui gol marcat de Burlacu. Echilibrul s-a rupt pe 

fondul celor trei eliminari temporare din tabara suceveana, care 

le-au permis maramuresenilor sa se distanteze la sase goluri in 

minutul 20, ecart care avea sa se pastreze pana la pauza: scor 16-

10. 

Oaspetii au incercat sa reduca din handicap in repriza secunda si 

au reusit sa se apropie la doua goluri in minutul 39, cand Baican 

puncta pentru 19-17. Universitarii au ramas insa fara serviciile 

lui Burlacu, care a vazut cartonasul rosu in minutul 49, astfel ca 

gruparea baimareana s-a desprins decisiv in ultimul sfert de ora 

al intalnirii, cand a dus scorul de la 25-23 la 32-27 la final. 

CSU Suceava: Erhan, Andrei, Duman – Tirzioru (8 goluri), 

Burlacu (5 goluri), Adomnicai (4 goluri), Baican (3), Al. Ionescu 

(2), Costea (2), Lakovic (2), Siamatas (1), Ciubotariu, Al. Petrea, 

Soldanescu, Oancea si Alupoaiei. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a găzduit pe 

11 octombrie conferinţa “Smart Start USA – Soluţii eficiente de 

finanţare pentru internaţionalizarea afacerilor româneşti”, a 

anunţat purtătorul de cuvânt al instituţiei academice, lector univ. 

dr. Codruţ Şerban. 

Sursa citată precizează că programul Smart Start USA urmăreşte 

finanţarea şi facilitarea accesului unui număr de cel puţin 10.000 

de IMM-uri şi antreprenori români, anual, pe pieţele 

internaţionale, atenţia principală fiind acordată pieţei Statelor 

Unite ale Americii. 

Potrivit organizatorilor, într-o primă etapă, mediul de afaceri 

român va avea posibilitatea de a intra în contact direct cu 

realităţile pieţei americane, prea puţin cunoscută în acest moment 

în România. 

Prin intermediul acestui program societăţile comerciale cu 

capital românesc vor fi conectate la oportunităţi concrete de 

dezvoltare profitabilă a business-ului şi de extindere a brand-

urilor proprii în medii economice dinamice şi competitive, 

bugetul alocat finanţării companiilor cu capital românesc, prin 

intermediul Smart Start USA fiind de 500 de milioane de dolari. 

Evenimentul a fost organizat de Fundaţia Laufer, Camera de 

Comerţ şi Industrie a României, Academia de Studii Economice 

din Bucureşti, împreună cu partenerii de implementare ai 

programului Smart Start USA.  

 

 


