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Începând cu 1 noiembrie, prof. univ. dr. ing. Romeo Ionescu, din 

cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi 

Management a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a 

devenit expert internaţional în Comisia pentru acreditarea 

instituţiilor care acordă titlul de inginer – CTI, din Franţa. În 

cadrul sesiunii plenare a CTI, care a avut loc în luna octombrie a 

acestui an, alături de candidatura prof. univ. dr. ing. Romeo 

Ionescu, singura din România, au mai fost acceptate alte 5 

candidaturi, aparţinând unor experţi din Spania, Portugalia, 

Tunisia şi Elveţia. Nominalizarea prof. univ. dr. ing. Romeo 

Ionescu în cadrul CTI se datorează, în principal, extinderii 

constante a relaţiilor internaţionale derulate de USV, bunelor 

practici din cadrul Serviciului de Relaţii Internaţionale şi Afaceri 

Europene al universităţii sucevene privind mobilităţile 

studenţilor şi cadrelor didactice şi seriozitatea abordării 

colaborărilor cu partenerii externi, fiind o recunoaştere a 

eforturilor întreprinse de universitatea suceveană pentru 

internaţionalizarea activităţii sale în domeniul educaţiei şi 

cercetării. 

 În plan internaţional, prof. univ. dr. ing. Romeo Ionescu s-a 

implicat direct în consolidarea relaţiei cu Universitatea „Claude 

Bernard” din Lyon (Franţa) şi  Universitatea din Augsburg 



(Germania), parteneriatele vechi cu cele două instituţii 

concretizându-se prin schimburi anuale de studenţi şi dotarea cu 

echipamente performante a Laboratorului de robotică al 

Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management. 

Prima activitate a prof. univ. dr. ing. Romeo Ionescu, în calitatea 

sa de expert internaţional CTI, va fi de a participa, la Paris, la o 

reuniune de lucru în cadrul căreia vor fi dezbătute cele mai 

recente informaţii privind reformele din învăţământul tehnic din 

Franţa şi vor fi făcute publice procedurile de acreditare, precum 

şi instituţiile care vor fi supuse acestui proces. CTI a fost 

înfiinţată prin lege în 1934 (Codul Educaţiei din Franţa) şi este 

organismul competent pentru efectuarea procedurilor de evaluare 

care conduc la acreditarea instituţiilor pentru acordarea titlului de 

inginer „titre d’ingénieur diplômé”. 
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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, 

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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Centrul Naţional de Cultură a Romilor „Romano Kher” şi 

Secretariatul General al Guvernului organizează cu sprijinul 



 

 

Ansamblul 

„Romano Kher” și 

acordeonistul Emy 

Drăgoi, joi, la USV 

 

Prefecturii Suceava, în zilele de 8 și 9 noiembrie a.c., în 

municipiul Suceava, mai multe acțiuni din cadrul proiectului 

cultural „Caravana Marii Uniri”. 

Potrivit Prefecturii Suceava, în zilele de joi și vineri vor avea loc 

activităţi culturale pe tema „cunoașterii și înțelegerii diversității 

culturale, a promovării educației interculturale și combaterii 

stereotipurilor și prejudecăților referitoare la minoritățile din 

România”, cu participarea  autorităţilor locale şi a oamenilor de 

cultură. 

Astfel, joi, 8 noiembrie 2018, la ora 12, în sala „Bucovina” din 

Palatul Administrativ, se va desfășura conferința „Contribuția 

minorităților naționale la dezvoltarea României – Trecut. 

Prezent. Viitor”, după care va fi prezentată o expoziție cu obiecte 

meșteșugărești, port tradițional și pictură. 

În aceeași zi, de la ora 18,30, în Sala Auditorium „Joseph 

Schmidt” a Casei de Cultură a Studenților Suceava va avea loc 

un program artistic  prezentat de ansambluri ale  minorității rome 

și  minorităților reprezentative regiunii Bucovina (Ansamblul 

Cervona Kalena din Negostina și Ansamblul de cântece si 

dansuri ale muntenilor polonezi „Sołonczanka”). 

Va urma un concert extraordinar susținut de Ansamblul Romano 

Kher, cu invitatul special Emy Drăgoi, la acordeon. 
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Secția de atletism a Clubului Sportiv Universitatea din Suceava 

termină și anul competițional 2018 cu o serie de rezultate 
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deosebite. 

Potrivit unui comunicat al USV, trei dintre atleții Clubului, 

studenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport, s-au clasat pe 

podium sau au obţinut performanțe de top în cadrul mai multor 

competiții naționale și internaționale. 

Astfel, cel mai titrat sportiv al Clubului, Alin Firfirică, student în 

anul III la Educaţie fizică şi sportivă, a concurat la proba de 

Aruncarea discului, cu rezultate excepționale: campion balcanic, 

campion național la Seniori și o clasare pe locul 7 la 

Campionatul European de Seniori, competiție în cadrul căreia 

doar 3 atleți din Romania au ajuns în finală. 

„Analiza acestor rezultate îl plasează pe Alin Firfirică pe a doua 

poziție, ca valoare,  în atletismul românesc, iar aruncarea sa de 

66.22 m, un record personal, face ca studentul USV să se situeze 

în elita mondială a aruncătorilor de disc, ramură sportivă foarte 

competitivă la nivel internațional”, arată sursa citată. 

Pregătit, în ultimii 3 ani, de doamna Costian Daniela, Alin 

Firfirică își propune pentru anul competițional 2019 obținerea 

unei  medalii la Campionatul Mondial Universitar, care va avea 

loc în luna iulie, și, de asemenea, să își mențină titlurile de 

campion național și balcanic. 

De asemenea, Marius Musteață în vârstă de 21 de ani, student în 

anul II la programul de studii Educaţie fizică şi sportivă, are deja 

un palmares semnificativ la proba de Aruncarea greutăţii: patru 

titluri de Campion național la tineret  (două în sală și două în aer 

liber) și două Medalii de argint la Seniori (una în sală și una în 

aer liber). 



Pentru anul 2019, acesta își propune obținerea de titluri naționale 

la proba care l-a consacrat, obținerea unei medalii la 

Campionatele Europene de Tineret, dar și plasarea în primii cinci 

sau chiar obținerea unei medalii la Campionatele Mondiale 

Universitare. 

„Performanțele sale și tinerețea fac ca Marius Musteață să 

figureze în Top 5 cei mai buni sportivi din Europa la Tineret (U 

23)”, au precizat reprezentanții USV. 

Mai mult, Marius Musteață practică și Aruncarea discului ca 

probă secundară. 

Cel de-al treilea sportiv, Ștefan Mura, student în anul II la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (Educaţie fizică şi 

sportivă), este Campionul Republicii Moldova la Aruncarea 

discului. 

În vârstă de doar 21 de ani, Ștefan a depus, în mai 

2017,  documentația necesară pentru obținerea cetățeniei române. 

Fiind un tânăr cu perspective sportive, CSU își dorește ca anul 

următor el să ne reprezinte țara la Campionatele Europene de 

Tineret. 
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Educație 

 

Cea mai bine cotată universitate din ţară pentru anul 2019 este 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Instituţia este urmată de 

Universitatea din Bucureşti (care anul trecut a ocupat locul I) şi 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, care se menţine pe 

locul III. Cel puţin aşa arată un clasament internaţional al 

http://www.adevărul.ro/


tehnic 

 

 

universităţilor din Estul Europei şi centrul Asiei, care arată şi o 

ascensiune semnificativă a universităţilor cu profil tehnic. 

 

Surpriza clasamentului naţional - realizat în baza datelor din 

Topul intitulat „QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) 

University Rankings 2019“-  este cu privire la instituţia care 

ocupă locul IV, şi-anume: Universitatea Politehnica din 

Bucureşti.   Dacă anul trecut, aceasta ocupa locul VII, pentru 

anul 2019 instuţia este clasată imediat după podium - în locul 

Universităţii de Vest din Timişoara, care acum coboară pe 

poziţia a V-a. Aceasta este succedată de Universitatea Tehnică 

„Gheoghe Asachi“ din Iaşi, ocupând locul VI la fel ca anul 

trecut.   Pe locul VII în rândul universităţilor româneşti se află 

Universitatea Politehnica din Timişoara, care avansează cu o 

poziţie faţă de anul trecut.   Tot cu un loc faţă de anul trecut urcă 

şi Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Concret, instituţia 

ajuns de pe locul IX în 2018 pe locul VIII în 2019.   O altă 

ascensiune de remarcat, în opinia specialiştilor în educaţie, este 

cea a Universităţii „Ştefan cel Mare din Suceava – cu specializări 

tehnice în proporţie de 40% - care intră în Top 10 al instituţiilor 

de învăţământ superior din România.  „Modificările din 

clasament ilustrează anumite schimbări în arhitectura 

instituţională a universităţilor din România. Spre exemplu, 

creşterea universităţilor cu profil tehnic, şi nu numai, din ţara 

noastră se datorează valului de cadre didactice tinere intrate în 

ultimii ani, respectiv a maturizării din punct de vedere ştiinţific a 

profesorilor mai vechi. Remarcabil este progresul Universităţii 

Ştefan cel Mare din Suceava, unde s-a simţit amprenta 

managementului axat pe acest tip de performanţă. De asemenea, 

Universitatea Babeş-Bolyai sau Universitatea din Bucureşti au 



un potenţial enorm, însă ar trebui sprijinite suplimentar de 

Ministerul Educaţiei Naţionale“, este de părere Marius Deaconu, 

directorul departamentului de politici publice la Consiliul 

Tineretului din România. 

 

De altfel, Mihai Dimian, prorector al Universităţii Ştefan cel 

Mare din Suceava spune că instituţia unde activează se bazează 

pe „importul” de profesori şi pe numărul de lucrări citate. „O 

practică pe care încercăm să o dezvoltăm este aducerea de cadre 

didactice specializate din afară, în ultimul an reuşind să angajăm 

trei experţi, dar şi dezvoltarea mecanismului de raportare a 

activităţii de cercetare - mai ales în privinţa numărului de lucrări 

citate“, declară pentru „Adevărul“ Mihai Dimian. La rândul lor, 

reprezentanţii studenţilor afirmă: „Faptul că universităţile de 

filieră tehnică au urcat în clasament faţă de anul trecut 

demonstrează că reputaţia lor în rândul persoanelor chestionate 

este una mai bună, dar şi că interesul pentru cercetare a crescut. 

De asemenea, internaţionalizarea reprezintă un alt punct care a 

început să câştige teren în rândul comunităţilor academice 

româneşti, care sunt tot mai vizibile prin practicile de atragere şi 

recrutare de studenţi internaţionali“, subliniază preşedintele 

Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România 

(ANOSR), Petrişor Ţucă. 

 

 


