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Prof. univ. dr. ing. Romeo Ionescu din cadrul Facultății de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a fost numit începând cu 1 

noiembrie a.c. expert internațional în Comisia pentru acreditarea 

instituțiilor care acordă titlul de inginer – CTI din Franța. 

Potrivit unui comunicat al USV, 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, aparținând unor experți din 

Spania, Portugalia, Tunisia și Elveția. 

„Nominalizarea domnului prof. univ. dr. ing. Romeo Ionescu în 

cadrul CTI se datorează, în principal, extinderii constante a 

relațiilor internaționale derulate de USV, bunelor practici din 

cadrul Serviciului de Relații Internaționale și Afaceri Europene al 

universității sucevene privind mobilitățile studenților și cadrelor 

didactice și seriozitatea abordării colaborărilor cu partenerii 

externi, fiind o recunoaștere a eforturilor întreprinse de 

universitatea suceveană pentru internaționalizarea activității sale 

în domeniul educației și cercetării”, arată sursa citată. 

Conform comunicatului transmis, în plan internațional prof. univ. 

dr. ing. Romeo Ionescu s-a implicat direct în consolidarea relației 



cu Universitatea „Claude Bernard” din Lyon (Franța) și 

Universitatea din Augsburg (Germania), parteneriatele vechi cu 

cele două instituții concretizându-se prin schimburi anuale de 

studenți și dotarea cu echipamente performante a Laboratorului de 

robotică al Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică si 

Management. 

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

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

reuniune de lucru în cadrul căreia vor fi dezbătute cele mai recente 

informații privind reformele din învățământul tehnic din Franța și 

vor fi făcute publice procedurile de acreditare, precum și 

instituțiile care vor fi supuse acestui proces. 

CTI a fost înființată prin lege în 1934 (Codul Educației din Franța) 

și este organismul competent pentru efectuarea procedurilor de 

evaluare care conduc la acreditarea instituțiilor pentru acordarea 

titlului de inginer « titre d’ingénieur diplômé ». Activitatea CTI a 

fost extinsă odată cu creșterea internaționalizării învățământului 

superior și cu înființarea Spațiului European al Învățământului 

Superior, în care CTI joacă un rol important în domeniile sale de 

competență (formare în domeniul ingineriei și asigurarea calității). 

Datorită recunoașterii de către organisme precum Asociația 

Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior 

(ENQA) sau Registrul European de Asigurare a Calității (EQAR), 

CTI a devenit principalul jucător în implementarea Procesului de 

la Bologna în cadrul școlilor inginerești din Franţa. 
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Secția de atletism a Clubului Sportiv Universitatea din Suceava 

termină și anul competițional 2018 cu o serie de rezultate 

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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Echipe de studenți din șase țări au gătit câte un preparat tradițional 

din țara lor în cadrul manifestării „Gusturi și arome”, organizată 
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de Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 

(FSEAP) din cadrul USV. 

Aflată la a doua ediție, inițiativa este menită să implice atât 

studenții Erasmus+ care studiază în acest semestru în cadrul 

facultății, cât și alți studenți străini înmatriculați la această 

facultate. Organizată sâmbătă, 3 noiembrie, ea a reunit șase echipe 

de studenți din șase țări, care au gătit câte un preparat tradițional 

din țara lor, au prezentat ingredientele, modul de preparare și 

ocazia cu care se consumă, după care a urmat o sesiune de 

degustare a produselor realizate. 

Pe masă au fost așezate produse din Spania, Turcia, Ucraina, 

Turkmenistan, Republica Moldova și România, într-o gamă de 

gusturi, culori și arome foarte diferite, dar atractive și apetisante. 

Echipele Spaniei și Turciei au fost formate din studenții Erasmus+ 

aflați în acest semestru la FSEAP, în timp ce echipele din Ucraina, 

Republica Moldova și Turkmenistan au fost formate din studenți 

de la programul de studii de licență Afaceri internaționale, anul I. 

Pentru echipa României, au gătit studenți de la programul de 

masterat  cu predare în limba engleză Planning of New Tourism 

Products and Destination Management, anul I. 

 Organizatorul acțiunii, conf. univ. dr. Angela Albu, responsabilul 

Erasmus al FSEAP, a declarat că acest tip de activități sunt foarte 

importante pentru integrarea studenților străini în colectivele de 

studenți, oferind posibilitatea de a se cunoaște reciproc, de a 

schimba informații legate de cultura, obiceiurile și tradițiile 

fiecărui popor. 



În cadrul FSEAP există o preocupare constantă pentru 

internaționalizare și, în acest context, promovarea facultății prin 

intermediul studenților care vin și studiază aici este una dintre 

metodele cele mai eficientem se arată într-un comunicat al 

facultății. 

 Pe lângă această manifestare, studenții străini sunt implicați 

constant în activități extracuriculare comune cu studenții români 

(excursii, conferințe, întâlniri cu invitați, etc.), astfel încât 

perioada pe care o petrec în universitatea noastră să nu fie doar 

una de pregătire profesională, ci și de dezvoltare personală.  
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Evenimente 

 

Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS) în 

colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și Casa de 

Cultură a Studenților, organizează marți, 27 noiembrie a.c., 

începând cu ora 18:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, Balul 

Bobocilor 2018, ce are ca temă „Centenarul Marii Uniri”. 



Suceava. Tema din 

acest an a 

evenimentului este 

„Centenarul Marii 

Uniri” 

 

„Tema aleasă este una plină de semnificație, ce și-a pus amprenta 

pe întreaga țară în acest an, iar noi, studenții USV vrem să o 

sărbătorim prin cel mai important proiect al nostru, Balul 

Bobocilor. Pe scenă vor debuta 11 perechi de boboci, ce se vor 

lupta cot la cot cu cele mai bune arme ale lor, talentul, carisma și 

atitudinea, pentru a dobândi titlurile de Miss și Mister Boboc USV 

2018. În acest an, pe scenă vor urca invitați de seamă, spectacolul 

începând cu trupa BOSQUITO, iar la final un super concert marca 

GUESS WHO”, a precizat Lăcrămioara Flutur- Vicepreședinte 

PR și IT ASUS. 

Petrecerea va continua, cu After Party-ul, organizat la Versus Bar 

& Restaurant. 

Biletele se pot achiziționa de la sediul ASUS (căminul 2, camera 

017) sau de la sediul Casei de Cultură a Studenților (Strada 

Zorilor, nr.6 ) la prețul de 20 de lei. 
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Știri 

Sâmbătă, 10 noiembrie, de la ora 18:00, în sala Liceului cu 

Program Sportiv din Suceava, handbaliştii de la CSU vor juca 

împotriva celor de la Steaua Bucureşti. 



 

 

 

Națională de 

handbal masculin 

Meciul contează pentru etapa a IX-a a Ligii Naţionale. 

Tehnicianul sucevenilor, Adi Chiruţ, crede că seria de înfrângeri 

a elevilor săi este determinată de faptul că, până acum, au întâlnit 

cele mai bune echipe din campionat, precum şi de numeroasele 

accidentări survenite în lot. 

 

 


