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La patru zile după meciul pierdut pe teren propriu în fața Stelei, 

echipa de handbal a Universității Suceava revine astăzi, de la ora 

18.00, în fața propriilor suporteri cu un meci în compania unei 

echipe cu care se va lupta pentru menținerea în Liga Națională, 

CSM Făgăraș. Sucevenii pregătiți de Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei au o echipă aflată în creștere de formă ce are la activ o 

victorie cu Buzău și două rezultate de egalitate, cu Minaur Baia 

Mare și Timișoara, ultima în etapa din weekend, când a controlat 

tot jocul, dar n-a mai reușit să marcheze în ultimele 11 minute. 

Echipa CSM Făgăraș a venit de ieri la Suceava și a solicitat două 

poziții de antrenament, una aseară și una astăzi.    

„Este un moment mai dificil și delicat pentru noi, și există o 

oarecare frustrare în lot din cauza faptului că n-am reușit să 

obținem mai multe puncte până acum, deși la fiecare meci ne-am 

luptat și ne-am dăruit în teren. Urmează mai multe meciuri cu 

echipele ce sunt mai apropiate de noi, din punct de vedere 

valoric. Nu vor fi partide ușoare, deoarece fiecare își dorește să 

facă puncte pentru a-și îndeplini obiectivul și vor face tot 

posibilul să câștige. Mâine jucăm cu Făgăraș, o echipă 

ambițioasă, ce cu siguranță va lupta până-n ultima secundă. Noi 

nu ne mai permitem nici un pas greșit și de aceea trebuie să 

jucăm cât putem de bine pentru a ne asigura victoria. Suntem 

foarte motivați și cred că mâine vor veni primele trei puncte”, a 



explicat extrema universitarilor, Cătălin Costea. 
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CSU II Suceava a reușit a patra victorie stagională în Divizia A 

de handbal masculin, după ce s-a impus, în sala „Dumitru 

Bernicu”, în fața celor de la CSM II Bacău, cu scorul de 31-29, 

într-un meci din cadrul etapei a VII-a. 

Trupa antrenată de Ioan Tcaciuc a început bine duelul 

„sateliților” din prima serie și a luat un avans de trei goluri în 

minutul 11, ecart ce s-a păstrat până la pauză: 17-14. Oaspeții s-a 

apropiat la un singur gol în minutul 39 și chiar au egalat situația 

de pe tabela de marcaj la jumătatea reprizei secunde, la scorul de 

24-24. Cu doi jucători în zi de gol, Alupoaiei și Lăzurcă, echipa 

suceveană s-a desprins decisiv în ultimele cinci minute, 

câștigând în final cu scorul de 31-29. 
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La Facultatea de Litere a Universității „Bábes Bolyai” din Cluj-

Napoca a avut loc vineri, 9 noiembrie a.c., ceremonia de 

premiere a laureaților concursului național de traduceri „Mot à 

Monde”, concurs aflat la a noua ediție, sub egida Institutului 

Francez din Cluj-Napoca, în colaborare cu Organizația 

Internațională a Francofoniei. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentată 

de Antonesei Ana-Maria, masterandă în anul I, la Teoria și 

Practica Traducerii, care a obținut mențiunea specială a juriului, 

fiind coordonată de conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta Balațchi și de 



 

 

lector univ. dr. Corina Iftimia. 

Potrivit unui comunicat al USV, anul acesta participanții au avut 

de tradus un fragment din romanul „LʼAmas ardent” al lui 

Yamen Manaï, laureat al Premiului celor Cinci Continente ale 

Francofoniei 2017. 

„În cadrul ceremoniei, premianții l-au putut întâlni personal pe 

autorul tunisian, care a vorbit despre romanul său și a răspuns 

întrebărilor formulate de tinerii traducători”, a precizat sursa 

citată. 
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OSF Global, compania multinațională de dezvoltare software, 

soluții eCommerce și cloud, în parteneriat cu Universitatea 

Ştefan cel Mare din Suceava organizează în perioada 10-14 

decembrie a.c. cea de-a patra ediție a concursului OSF 

Hackathon. 

Potrivit organizatorilor, OSF Hackathon este un proiect cu 

tradiție dedicat studenților suceveni ce încurajează gândirea 

creativă și spiritul inovativ al tinerilor, completându-le cu noțiuni 

de leadership, marketing sau management. 

Astfel, concurenții vor învăța ce înseamnă drumul de la idee la 

produs. Prin intermediul acestui proiect, OSF Global își propune 

să aducă educația academică mai aproape de practicile și 

contextul pieței de muncă actuale. 

„Hackathon este modalitatea noastră de a alinia cunoștințele 

obținute de studenți în instituțiile academice cu ceea ce se 

întâmplă pe piața muncii. Încă de la prima ediție, ne-am propus 



să le oferim studenților oportunitatea de a înțelege procesul de 

planificare al unui proiect real, de la faza de documentare și până 

la testarea produsului final, de a lucra eficient în echipe ținând 

cont, în același timp, de timpul disponibil, dar și de a-și testa 

creativitatea și imagina. Ne bucurăm că în fiecare an reușim să 

oferim studenților o modalitate de a pune în practică ceea ce-i 

pasionează”, a declarat Alexandra Gazda, Quality Director & 

DPO. 

Alături de specialiștii OSF, studenții au posibilitatea de a 

înțelege procesul de configurare al unor tehnologii utilizate în 

cadrul companiei, cum sunt serverele securizate sau mașinile 

virtuale și chiar să descopere tehnologii de ultimă generație. 

Etapa de înscriere a participanților se desfășoară între 14 

noiembrie și 5 decembrie, urmând ca startul concursului să aibă 

loc pe 10 decembrie, odată cu anunțarea cerințelor proiectului 

tehnic. Toți cei interesați să participe la cea de-a patra ediție a 

concursului OSF Hackathon pot aplica direct pe site-ul 

companiei: www.osf-global.com/hackathon. 

Participanții la această ediție au ocazia de a câștiga premii în 

bani, pentru locurile I, II și III, precum și premii speciale. 

Dincolo de acestea, prin intermediul OSF Hackathon, studenții 

suceveni au șansa de a câștiga experiență alături de specialiști IT 

de top și de o companie competitivă la nivel internațional. 

„Șansa unei viitoare angajări în cadrul companiei rămâne cel mai 

important beneficiu evidențiat de participanții edițiilor 

anterioare”, a mai arătat sursa citată. 

 


