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La doar patru zile după succesul obţinut în ultimele secunde ale 

meciului cu CSM Bacău, echipa de handbal a Universităţii 

Suceava va încheia mâine, de la ora 18.00, turul Ligii Naţionale, 

cu un meci dificil pe terenul celor de la CSM Focşani. Partida se 

anunţă una mai dificilă decât ar fi trebuit să fie în mod normal, şi 

asta din cauza absenţelor din lotul pregătit de antrenorii Adi 

Chiruţ şi Iulian Andrei. Mai mult, focşănenii joacă foarte bine pe 

teren propriu, unde au pierdut doar cu Dinamo, Dunărea Călăraşi 

şi AHC Dobrogea Sud, obţinând o victorie importantă la Turda.   

„Va fi un meci foarte greu, cu o echipă ce şi-a păstrat toţi 

jucătorii din sezonul trecut şi este una omogenă. Au un plus de la 

venirea pe banca tehnică a lui Sandu Iacob. Noi sperăm să 

continuăm forma bună prin care trecem şi să ne întoarcem de la 

Focşani cu punct sau puncte. A fost un tur greu de campionat, şi 

asta deoarece am avut mulţi jucători accidentaţi, printre care m-

am numărat şi eu, cu probleme la braţ, la picior. Sunt bucuros că 

pe acest final de tur ne-am revenit şi am reuşit să urcăm în 

clasament”, a explicat Adi Târzioru, cel mai bun jucător din 

meciul cu Bacău, cel ce a înscris şi golul victoriei când mai erau 

5 secunde de joc. 
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În perioada 21-23 noiembrie 2018 s-a desfăşurat la Universitatea 

de Petrol şi Gaze din Ploieşti Sesiunea Naţională de Comunicări 

Ştiinţifice Studenţeşti, cu tema Resursele de energie în 

dezvoltarea şi administrarea afacerilor durabile, ediţia a II-a. 

Competiţia a fost organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice 

şi de Societatea Antreprenorială Studenţească şi a reunit studenţi 

de la facultăţile de profil din ţară, de la ciclurile de licenţă şi 

masterat. 

În competiţie au fost înscrise 40 de lucrări, care au abordat 

aspecte legate de dezvoltarea afacerilor în condiţii de 

sustenabilitate, independenţa energetică şi perspectivele pieţelor 

de energie la nivel local, naţional şi global. 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentată 

de studentul Flavius Clim, de la Facultatea de Ştiinţe Economice 

şi Administraţie Publică, programul de studii de masterat cu 

predare în limba engleză Planning of New Tourism Products and 

Destination Management, anul I. Lucrarea prezentată de el, 

intitulată „Dezvoltarea afacerilor în domeniul serviciilor cu 

ajutorul aplicaţiilor mobile”, a întrunit cel mai mare punctaj şi 

aprecierile unanime ale juriul, care i-a acordat Premiul I şi 

trofeul competiţiei. 

„Acest succes confirmă prestaţia foarte bună pe care studenţii de 

la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică au 

avut-o la competiţie naţionale la care au participat. Studentul 

Flavius Clim are experienţa competiţiilor naţionale, la care a 

participat în anii anteriori, atât în calitate de competitor, cât şi de 

membru al juriului de evaluare a lucrărilor”, au transmis 



reprezentanţii facultăţii. 
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Studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor (FIESC) au reprezentat cu cinste Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) la cea de-a XII-a ediţie a 

Concursului iTEC (IT Engineering Contest) Timişoara, din 

perioada 23-25 noiembrie. 

La finalul concursului, primele două locuri, la proba de 

embedded development, au fost câştigate de echipe ale USV, 

după cum urmează: Locul I: echipa InelX, formată din studenţii 

David Gherasim şi Alexandru Ilie Măciuc; Locul II: echipa 

Skynet, formată din studenţii Alexandru Sili şi Lorin Cucu. 

Restul echipelor FIESC i-au avut în componenţă pe: Emilian 

Lupu, Radu Cristian Scutelnicu, Leonard Ostafe, Andrei 

Postelnicu, Adrian Popescu, Andrei Grigoriciuc, Iulian Lavric, 

Denis Butnariu şi Cristian Pamparău. 

Concursul a fost organizat de Liga AC, organizaţie studenţească 

a Universităţii Politehnica Timişoara, şi s-a desfăşurat sub forma 

a şase probe distincte: embedded development, algoritmică, web 

development, game development, graphic design şi mobile 

development. Cele şapte echipaje ale FIESC au intrat în concurs 

la probele embedded development, algoritmică şi web 

development. 

Precizăm, de asemenea, că în organizarea acestui eveniment s-au 

implicat voluntari din mai multe centre universitare, printre care 

şi  membri din organizaţia ASUS din cadrul USV: Alina 

Burghelea, studentă la Facultatea de Istorie şi Geografie, 



specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene, şi Antonia 

Dranca, studentă la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. 

USV a avut rezultate şi la ediţia din 2017 a competiţiei, tot prin 

Alexandru Ilie Maciuc şi David Gherasim. 

La proba de embedded development, care a constat în realizarea 

unui joc tetris, echipa InelX din Suceava a obţinut locul II din 23 

de echipe competitoare. 
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Asociația Studenților Implicați în Dezvoltarea Carierei (A ȘtI 

DC) organizează miercuri, 5 decembrie a.c., începând cu ora 

18:00, în Aula corpului E a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, cea de-a VII-a ediție a conferinței „Career Advice for 

Students” cu tema „Follow your dreams”. 

Potrivit organizatorilor, în cadrul conferinței antreprenori și 

manageri locali vor sta față în față cu studenții USV preocupați 

de dezvoltarea carierei. 

„Invitații ediției de data aceasta vor fi:  Mihaela TURCU – 

Manager HR Mind , Teodora GÎLCĂ – Administrator Radio AS, 

Roxana-Elena MEDVIGHI – Director Adjunct Retail Banca 

Transilvania, Alina COJOCARIU – Administrator S.C. Osiris 

White Farm S.R.L. și S.C. Oglinda Fotografică S.R.L.. Studenții 

care vor fi prezenți vor avea prilejul să asculte povestea carierei 

lor și să adreseze întrebări invitaților. Evenimentul se adresează 

studenților și tinerilor interesați în dezvoltarea profesională”, a 

menționat sursa citată. 



Evenimentul va fi moderat de conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel 

Ghiuță care este și președintele onorific al Asociației Studenților 

Implicați în Dezvoltarea Carierei. 
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Miercuri, 5 decembrie a.c., la ora 17.00, la Biroul Francez, micii 

francofoni continuă învățarea limbii franceze cu dna lector dr. 

Mariana Șovea, de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării. 

Potrivit unui comunicat al Biroului Francez, săptămâna aceasta, 

micii francofoni vor aborda vocabularul de iarnă, vor formula 

dorințe, vor cânta, vor desena și se vor juca  alături de ariciul Léo 

și de Maxence Caron, lectorul de franceză. 

De asemenea, începând cu ora 18.00, elevi din trei licee 

partenere, Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul Național 

„Mihai Eminescu”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” și 

recent afiliatul partener LIVELY INSIGHTS Lively Roma, vor 

propune activități interculturale și concursuri tematice răsplătite 

cu diplome, premii dulci și alte surprize. 

Mai mult, trubadurii Colegiului de Artă vor interpreta, la diverse 

instrumente, cântece tradiționale de iarnă din diverse spații 

culturale. 

Prof. dr. Petronela Munteanu, prof. dr. Cristina Hetriuc și prof. 

Anca Dăscăliuc sunt coordonatoarele acestor activități 

promotoare ale plurilingvismului și diversității culturale 

europene, familiarizării elevilor cu elemente de cultură și 



civilizație europeană. 

Activitățile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un 

proiect realizat de Biroul Francez din Suceava în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și sprijinit de Agenția 

Universitară a Francofoniei (AUF). 

Intrarea este liberă. 
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După un început de foc, cu meciuri în compania ”greilor” din 

Liga Națională de handbal masculin, CSU Suceava a avut parte 

pe finalul turului de campionat de dispute cu formații mai 

accesibile. În aceste condiții, după frustrările din prima parte a 

sezonului competițional 2018-2019, elevii antrenorilor Adrian 

Chiruț și Iulian Andrei au reușit trei victorii consecutive, cu 

Făgăraș, U Cluj și CSM Bacău. Victoria de pe final cu băcăuanii 

au „indus” un moral deosebit handbaliștilor suceveni care merg 



în Vrancea pentru puncte. 

„A fost un meci dificil cu CSM Bacău pentru că am avut mulți 

jucători accidentați. Și eu am avut probleme, dar am strâns din 

dinți și am încercat să fac ce e mai bine pentru echipa noastră. La 

Focșani va fi complicat pentru că vom avea ca adversară o 

formație omogenă, cu jucători de valoare și cu o bancă tehnică 

deosebită. 

Suntem pe val, chiar dacă avem o grămadă de accidentați, și ne 

gândim că e momentul să venim cu cel puțin un punct și din 

deplasare” a spus „salvatorre de-lla patria” Adrian Tîrzioru. 

Din formația CSU Suceava pentru partida cu vor lipsi Burlacu, 

Olariu, Lakovic, plus Petrea, care se va opera la degetul care-l 

supăra de mai demult, dar care a strâns din dinți și s-a băgat la 

luptă. 

„Va fi greu la Focșani pentru că echipa vrânceană este una legată 

și are și un antrenor bun. Nu se știe niciodată cum va fi situația la 

ziua jocului și putem spera la un rezultat bun. Avem un moral 

bun, chiar dacă nu avem lotul complet, dar sunt convins că cei de 

pe bancă vor dori să arate că știu și merită” a declarat antrenorul 

secund al CSU Suceava, Iulian Andrei. 
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