
Revista presei – LUNI, 5 NOIEMBRIE 2018 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

 

Marius Șuiu 

 

 

CSU Suceava pierde 

la Timișoara 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Pg.7 

CSU Suceava rămâne fără victorie și după disputarea meciurilor 

din etapa a VIII-a a Ligii Naționale de handbal masculin. În 

ultimul meci de campionat, echipa antrenată de Adrian Chiruț a 

cedat cu scorul de 31-27, disputa din deplasare, cu Politehnica 

Timișoara. Profitând de intervențiile inspirate ale portarului 

Cristian Tcaciuc, care a ajuns la începutul sezonului la Timișoara 

tocmai de la Suceava, formația gazdă s-a distanțat rapid pe tabela 

de marcaj, ajungând să conducă cu 4-0 după doar cinci minute de 

joc. Urmează o perioadă mai bună pentru suceveni, care se 

apropie la 4-3, însă pe fondul eliminărilor lui Sandu și Baican, 

gazdele se distanțează la 11-6 în minutul 20. Scorul pauzei a fost 

16-11, în ciuda eforturilor din repriza secundă CSU neizbutind să 

se apropie amenințător de „alb-violeți”, care jucând inteligent au 

izbutit să păstreze constant un ecart liniștitor, astfel încât să nu 

aibă parte de emoții pe final. Marjanovic (10), Orbovic (7), Șania 

(4), au fost cei mai buni marcatori ai gazdelor, în vreme ce dintre 

suceveni, Ciubotariu (7), Lakovic (6) și Tîrzioru (5) au stat cel 

mai bine la acest capitol. 
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Într-un meci din etapa a VIII-a, Poli Timișoara – CSU Suceava 

31-27 (16-11). 
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Recordul, stabilit în urma unei inițiative realizate de Banca 

Comercială Română, în cadrul programului de educație 

financiară Școala de Bani, a fost omologat azi dimineață de 

reprezentanții GUINNESS WORLD RECORDS. 

București, 1 noiembrie 2018 – Cu sprijinul profesorilor de 

educație financiară din programul Școala de Bani și a 

partenerilor din cele 59 de locații, 13.230 de români din toate 

colțurile țării au participat ieri, cu ocazia Zilei Internaționale a 

Economisirii, la cea mai mare lecție de educație financiară din 

lume. 

Recordul a fost omologat azi dimineață de reprezentanții 

GUINNESS WORLD RECORDS, care au fost prezenți în 

România pentru a participa la tentativa oficială și a certifica 

numărul de participanți. Pentru ca recordul să fie validat era 

necesară participarea simultană a cel puțin 5.624 de persoane, 

acesta fiind numărul de participanți înregistrat în 2013 de o 

inițiativă similară înregistrată în Statele Unite. 

Numărul românilor care se simt bine informați în ceea ce 

privește educația financiară crește de la an la an, chiar dacă în 

procente mici. O treime dintre români se consideră bine 

informați financiar, iar la capătul opus, 4 din 10 români cred că 

nu sunt deloc bine informați pe această temă. 

Parteneri în depășirea recordului mondial pentru cea mai mare 

oră de educație financiară au fost Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” Iași , Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea „George 



Bacovia” Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, 

Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Școala Națioanală de 

Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg Ocna, Colegiul „Vasile 

Lovinescu” Fălticeni, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, 

Colegiul Național  „A.T.  Laurian”  Botoșani, Universitatea 

Babes Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea Andrei Saguna, 

Universitatea Dunarea de Jos Galați, Universitatea din Pitești, 

Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, Universitatea din 

Târgoviște, Universitatea din Craiova, Centrul Universitar 

Drobeta Turnu Severin, Universitatea Agora Oradea, 

Universitatea de Vest Vasile Goldis, Universitatea Aurel Vlaicu 

Arad, Universitatea de Vest din Timișoara,  Universitatea 

Politehnica din Timișoara, Universitatea Transilvania Brasov, 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Petru Maior 

din Târgu Mureș, Academia de Studii Economice, Universitatea 

Politehnica din București, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară din Bucureşti, Universitatea din București, 

Facultatea de drept, Universitatea de Arhitectura Ion Mincu și 

ANOSR. 
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Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava continuă miercuri, 7 noiembrie 

a.c., de la ora 17:00, la Biroul Francez din Suceava, cursul de 

limbă franceză pentru copii „Le français, c’est facile!”. 

Potrivit reprezentanților Centrului de Reușită Universitară, 

activitatea face parte din proiectul „Francofonia în comunitate”, 



 un proiect inițiat de CRU Suceava și sprijinit de Agenția 

Universitară a Francofoniei, și își propune să  aducă franceza mai 

aproape de micii locuitori ai orașului Suceava. 

„Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani își vor continua 

aventura pe tărâmul limbii franceze însoțiți de dna lector dr. 

Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării: după salutul în limba franceză, culorile și cifrele de 

la 1 la 10, aceștia vor descoperi fructele toamnei, vor cânta și se 

vor juca împreună cu prietenul lor francez, ariciul Leo”, a arătat 

sursa citată. 

De asemenea, de la ora 18.00, la Biroul Francez din Suceava, 

francofonii și francofilii suceveni sunt invitați să participe la 

conferința „La saison France-Roumanie” și să intre în dialog cu 

trei reprezentanți de marcă ai Francofoniei instituționale : Hélène 

Roos – directorul Institutului Francez din București, Michel 

Monsauret – atașat de cooperare educativă și coordonator al 

Alianțelor Franceze în România și Corina Stănilă – consilier 

pentru proiecte bilaterale în domeniul educației al Institutului 

Francez din Romania. 

„Printre subiectele abordate, menționăm relațiile și proiectele 

franco-române actuale, dezvoltarea francofoniei instituționale la 

Suceava, inițierea de noi parteneriate și proiecte francofone în 

domeniul cultural și economic”, au menționat reprezentanții 

Centrului de Reușită Universitară. 
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În Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava se va juca joi, 15 noiembrie a.c., de la ora 20.00, 



 

 

 

întâmplat într-o joi”, 

în interpretarea 

actorului Cătălin 

Ștefan Mîndru, pe 

scena USV 

 

spectacolul „S-a întâmplat într-o joi”, de Elise Wilk, în 

interpretarea actorului Cătălin Ștefan Mîndru. 

„Îți mai aduci aminte? Cum era când erai adolescent? Dificilă 

perioadă, nu ? Totul era o dramă. Deseori te simțeai super trist. 

Stai în fața școlii așteptându-l pe copilul tău să iasă de la ore ? Și 

îți amintești. Cum era înainte? Exact la fel. Când o să fiu mare 

vreau să mă fac ce este tata! Iți amintești? Doctor, profesor, 

taximetrist, nu conta. Important era că îți doreai ceva foarte tare. 

Ce bine era să nu-ți pese de nimic. Cât de bine era când visai cu 

ochii deschiși, nu? Și acum?  Îți amintești cu drag de bunici, așa 

e? Mergi pe stradă, gândindu-te, printre clacsoane, țevi de 

eșapament și treceri de pietoni, ce mai ai de făcut astăzi, și în fața 

ta vezi un bătrân. Involuntar imaginea bunicului îți revine în 

minte. Te oprești și respiri. Să-ți amintești. Ajută mult. E ca și 

cum, pentru câteva momente, oprești timpul. Toți avem nevoie 

de asta. De momente în care ne aducem aminte. Unul dintre 

aceste momente, este spectcolul S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTR-O 

JOI. Fragmente de viață, sincere, emoționante, scrise de Elise 

Wilk și interpretate de Mîndru Cătălin Ștefan, care reușește 

printre emoții să îți readucă zâmbetul pe buze.  Înainte, totul se 

petrecea în ajunul a ceva. Numai că timpul trece și-ți dai seama 

că nu mai e nici un ajun. Și atunci, oprești timpul, și îți amintești. 

S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTR-O JOI. Un spectacol cu și despre 

oameni singuri, dar cu suflet”, au anunțat organizatorii. 

Prețul unui bilet este de 10 de lei pentru publicul larg și de 5 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari. Biletele se pot achiziționa de 

la sediul CCS sau online de pe ccs-sv.ro. Informații suplimentare 

se pot obține la numărul de telefon: 0752/092.606. 
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În perioada 01 – 04 noiembrie 2018 s-a desfășurat la Nuremberg, 

Germania, cea de-a 70-a ediție a International Trade Fair Ideas 

Inventions and New Products – iENA 2018, expoziție de 

inventică la care au participat 26 de țări ale lumii, cu peste 800 

de invenții și inovații. 

Romania a fost prezentă cu un stand al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, la care au fost expuse 8 invenții. În urma 

jurizării, delegația suceveană a primit 3 medalii de argint și o 

medalie de bronz, după cum urmează: 

Medalia de argint – Micropompă electromecanică, autori: drd. 

ing. Dumitru Cernuscă, dr. ing. Valentin Popa, dr. ing. Adrian 

Graur, dr. ing. Mihaela Poienar, dr. ing. L. Dan Milici, dr. ing. 

Ilie Nițan 

Medalia de argint – Motor solar, autori: dr. ing. Dorel 

Cernomazu, dr. ing. Leon Mandici, dr. ing. Adrian Graur, dr. ing. 

Nicolae Sorea, dr. ing. Ilie Nițan, dr. ing. Mihai Rață, dr. ing. L. 

Dan Milici, dr. ing. Mariana Milici, dr. ing. Cristina Prodan, dr. 

ing. Ilie Romaniuc, dr. ing. Iulian Baciu 

Medalia de argint – Sistem de orientare, autori: dr. ing. Ilie 

Nițan, dr. ing. Mihaela Poienar, dr. ing. Mariana Milici, dr. ing. 

Daniela Irimia, dr. ing. Crenguța Bobric, dr. ing. Daniela Olariu, 

dr. ing. Gabriela Rață, dr. ing. Cristina Prodan, dr. ing. 

Constantin Ungureanu, dr. ing. Adrian Romanescu, dr. ing. Radu 

Pentiuc 

Medalia de bronz – Actuator liniar cu bimetal, autori: dr. ing. 

Adrian Romanescu, drd. ing. Dumitru Cernușcă, drd. ing. Sergiu 



Pața, drd. ing. Mihai Cenușă, dr. ing. Mihaela Poienar, dr. ing. 

Ilie Nițan, dr. ing. Cezar Popa, dr. ing. L. Dan Milici, Gheorghe 

Pentiuc. 
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Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, profesorul 

universitar doctor Mihai Dimian a anunțat că USV a urcat mai 

mult de 60 de locuri în Topul internațional al universităților din 

Europa de Est și Asia Centrală, ajungând pe locul 142 (și pe 

locul 10 în România), conform Topului publicat astăzi de QS 

University Ranking (EECA 2019). 

În topul care însoțește anunțul postat pe facebook el a introdus și 

finanțarea instituțională alocată celor 16 universități ierarhizate 

în top 250 (în milioane de lei, conform raportului CNFIS), 

„pentru a se putea analiza și eficiența fondurilor publice alocate 

și a înțelege și cei care se mai întreabă „de ce există universitate 

la Suceava”, că e momentul să se întrebe de ce nu se investește 

mai mult în Universitatea din Suceava, unde eficiența investiției 

pare cea mai ridicată dintre universitățile românești”, a arătat 

universitarul sucevean. 
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Luni, 5 noiembrie, la ora 09.30, universitatea suceveană va 

organiza conferinţa de presă cu tema „Analiza Topului 

Internaţional al universităţilor din Europa de Est şi Asia 

http://www.radiotop.ro/


 

 

într-un top pentru 

Europa de Est şi 

Asia Centrală 

 

 

(4.11.2018) 

Centrală”. Conform prorectorului Mihai Dimian, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” ocupă locul 142 în acest top. Pentru realizarea 

topului au fost analizate 10 categorii de indicatori ce reflectă 

performanța științifică, reputația academică, reputația în rîndul 

angajatorilor, gradul de internaționalizare și impactul în mediul 

on-line. 

 


