
Revista presei – JOI, 14 MARTIE 2019 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

Gabriel 

Toderașcu 

 

Doi atleţi de la 

CSU Suceava au 

concurat pentru 

România la Cupa 

Europei de 

aruncări lungi 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.8 

 

Localitatea slovenă Samorim a găzduit recent Cupa Europei de 

aruncări lungi pentru seniori şi tineret, competiţie la care 

România a fost prezentă cu 12 atleţi. Din delegaţia tricoloră au 

făcut parte şi doi sportivi antrenaţi de Daniela Costian şi Ioan 

Zanfirache la CSU Suceava, este vorba de aruncătorul de disc 

Alin Firfirică, desemnat cel mai bun atlet al României anul 

trecut, şi Marius Musteaţă, care a concurat în proba de aruncare a 

greutăţii. 

Chiar dacă au mers în Slovenia din postura de proaspeţi 

campioni naţionali de seniori, şi respectiv tineret, în aceste 

discipline, Firfirică şi Musteaţă nu au reuşit să intre în lupta 

pentru medalii la Cupa Europei. 

Alin Firfirică s-a clasat pe locul al şaselea în ierarhia seniorilor la 

aruncarea discului, cu un rezultat de 61,02 metri, concurs în care 

s-a impus belgianul Philip Milarov, cu 62,63 metri. Aceeaşi 

poziţie a ocupat şi Marius Musteaţă în întrecerea de aruncare a 

greutăţii pentru tineret, cu un rezultat de 18,21 metri. 

La Samorim a concurat şi fostul atlet al grupării CSU Suceava 

Andrei Gag, care în prezent este legitimat la CSM Bucureşti. 

Acesta a încheiat pe locul opt competiţia de greutate a seniorilor, 

cea mai bună aruncare a sa măsurând 19,29 metri, medalia de aur 



fiind cucerită de Francisco Belo (Portugalia) cu 20,97 metri. 
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Aseară, în etapa cu numărul 21 din Liga Naţională de Handbal, 

echipa Universităţii Suceava a pierdut la cinci goluri, în 

deplasarea de la Steaua Bucureşti, scor final 28 – 23. Gazdele au 

început mai bine această partidă şi, beneficiind de o poartă foarte 

bună, s-au dus la cinci goluri avans după 6 minute. Sucevenii au 

încercat să reducă din handicap şi s-au apropiat doar la trei 

goluri, iar la pauză steliştii au intrat la vestiare cu un avans de 

patru goluri, scor 13 – 9. În partea a doua, meciul a fost mult mai 

echilibrat, dar Universitatea n-a reuşit să recupereze din 

handicap, deşi a dat o replică bună în teren, în faţa unei echipe ce 

a jucat finala Cupei României zilele trecute. 

„Am văzut o altă atitudine la jucătorii noştri, şi asta mă bucură. 

Chiar dacă la începutul meciului n-am reuşit să marcăm pe 

fondul unei evoluţii foarte bune a portarilor Stelei, mai apoi 

echipa a demonstrat o creştere de formă, o dăruire şi o evoluţie 

bună în atac, dar mai ales în apărare, în faţa unei echipe 

puternice, ce cu siguranţă va termina undeva acolo sus în Liga 

Naţională. Ne bucurăm că n-au apărut accidentări şi sper să avem 

o evoluţie foarte bună la Făgăraş, dar şi-n ultimele trei meciuri 

foarte importante, mai ales că n-am avut parte de accidentări”, a 

explicat antrenorul sucevean, Adrian Chiruţ.  

În meciul de la Steaua, Universitatea a folosit un lot format din 

jucătorii: Valeriu Erhan şi Iulian Andrei – portari, Golubovic (3), 

Burlacu (3), Adomnicăi, Târzioru (2), Ciubotariu (3), Dragnea, 



Olariu (1), Ionescu, Şoldănescu, Costea (6), Lakovic (2), Baican, 

Sandu (1) şi Petrea (2). 

Sâmbătă, de la ora 18.00, echipa Universităţii Suceava va avea 

un meci mult mai important în lupta pentru menţinerea în Liga 

Naţională, pe terenul celor de la CSM Făgăraş.        
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Săptămâna trecută, în cadrul programului consacrat Zilelor 

Universității din Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management a organizat câteva demonstrații de 

zbor cu drone inteligente. 

Profesori și studenți, iubitori ai acestor aparate de zbor de mici 

dimensiuni, au înălțat mai multe drone, evidențiind 

performanțele acestora, abilitățile tehnice, precum și utilitatea lor 

tot mai răspândită în domenii foarte variate (pornind de la 

armată, construcții, agricultură, la transporturi, măsurători 

meteorologice, filmări profesionale, jurnalism etc.). 

Dronele aparțin Facultății de Inginerie Mecanică, familiarizați cu 

ele fiind studenții de la specializarea Mecatronică, care studiază 

„Roboți mobili” și ies în afara laboratoarelor pentru a face 

practică cu acestea. 

Universitarul Ionuț Românu, de la Departamentul de Mecanică și 

Tehnologii, a manevrat una dintre dronele înălțate în campusul 

USV, acesta menționând că „e o dronă produsă de firma DJI, un 

model Mavic 2, are o cameră de luat imagini 4K, cu stabilizator 

de imagine. Prin intermediul acesteia preluăm imagini în timp 

real din zbor, pe care le putem reda atât pe telefon, cât și cu 

ochelarii virtuali. Drona poate avea mai multe moduri de zbor – 



manual, unde comenzile sunt date prin telecomandă, și un zbor 

inteligent, autonom, fără intervenția operatorului, când se 

selectează niște parametri de zbor pe care aparatul îi urmează”. 

Acesta a mai evidențiat și alte funcții ale dronelor, acestea fiind 

capabile să adune informații, să supravegheze și să execute 

misiuni de recunoaștere etc. 

„Sunt demonstrații de zbor cu drone dirijate în timp real de la sol 

sau zbor după o traiectorie prestabilită, controlul traiectoriei de 

zbor prin gesturi, controlul traiectoriei de zbor prin FPV (First 

Person View), vizualizare în timp real a traseului de zbor, 

aspecte privitoare la autonomia de zbor a dronelor”, au mai 

menționat organizatorii. 

Renumite pentru designul lor ergonomic, calitatea imaginii 

necompromisă, dronele nu mai sunt de interes doar pentru 

pasionații din domeniu, devenind tot mai populare în ultima 

perioadă. 

Drone-flight trainingul a fost coordonat de universitarii Cornel 

Suciu și  Ionuț Românu. 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), 

Valentin Popa, a anunțat că instituția pe care o reprezintă va 

organiza încă două olimpiade naționale pentru elevii din ciclul 

preuniversitar, asta după ce, la începutul lunii februarie, USV a 

găzduit o altă competiție - Olimpiada Națională „Științele 

Pământului”. 

O prevedere a Ministerului Educației din 2018, chiar din 

perioada în care Popa era la cârma ministerului, recomandă ca 



 

 

etapele naționale ale olimpiadelor școlare să se desfășoare în 

universitățile de stat din țară, tocmai pentru ca olimpicii să ia 

contact cu facilitățile oferite de universitățile românești. 

Prin urmare, alături de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, 

USV a avut în vedere, în acest an școlar, organizarea a trei 

competiții naționale pentru elevi - Olimpiada Națională „Științele 

Pământului” (5 – 11 februarie), în perioada următoare urmând 

Olimpiada Națională de Informatică, secțiunea liceu, și prima 

ediție a Olimpiadei de Creativitate Științifică. 

„Pe lângă olimpiada din februarie, anul acesta vom mai organiza 

încă două olimpiade naționale. La Olimpiada de Informatică 

așteptăm 450 de invitați, 360 de elevi și 90 de profesori însoțitori 

și membri ai Comisiei Centrale. Este poate cea mai grea 

olimpiadă națională de organizat, care necesită o infrastructură 

serioasă. De asemenea, vom avea, în premieră, în România, 

Olimpiada de Creativitate Științifică, introdusă prin ordin de 

ministru în lista olimpiadelor naționale, la inițiativa colegilor 

noștri”, a menționat Valentin Popa. 

 Competiții importante 

Olimpiada Națională de Informatică, secțiunea liceu, se 

desfășoară în intervalul 30 aprilie – 4 mai. La etapa națională a 

Olimpiadei de Informatică pentru liceu, cele două probe practice, 

de testare a cunoștințelor, se desfăşoară pe parcursul a două zile, 

în laboratoarele din centrele de concurs. Suceava a mai găzduit 

acest concurs în 1996. Participarea la Olimpiada de Informatică 

este individuală, ediţia din 2018, de la Constanţa, din perioada 28 

martie - 2 aprilie, reunind peste 450 de elevi, cadre didactice şi 



reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Tot pentru acest an, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, 

alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și Societatea 

Știițifică Cygnus, pregăteşte prima ediție a Olimpiadei de 

Creativitate Științifică (15-20 iunie), dedicată elevilor cu 

aptitudini deosebite în domeniul creativităţii ştiinţifice, a 

inventicii şi inovării. 

Elevii vor participa în concurs cu un proiect sau un studiu din 

domeniul științific, tehnic, al inovării sau al inventicii, care 

încearcă să rezolve sau să explice o problemă a societății. 

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică este deschisă 

elevilor din clasele a V-a - a XII-a (a XIII-a). 

 

 

 

Daniela 

Micuțariu 

 

 

 

Expoziție de 

grafică și pictură 

realizată de 

studenți suceveni 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.13 

 

Studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) care 

urmează cursurile de Arte Vizuale din cadrul Casei de Cultură a 

Studenților (CCS), organizate și coordonate de Raluca Schipor, 

artist vizual, prof. la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” și 

pictor-scenograf la Casa de Cultură a Studenților, a organizat, pe 

7 martie, o expoziție de grafică și pictură apreciată de public. 

Evenimentul s-a încadrat în programul Zilelor Universității. 

„Grupul de studenți cu care pregătim, la finele fiecărui an 

universitar, o expoziție ce însumează atât calitățile artistice, cât și 

informațiile de ordin estetic și tehnic dobândite de aceștia, este 

reprezentat de un număr de aproximativ 40 de lucrări. Expuse pe 

șevalete, constituie, în spațiul oferit de USV, o propunere de 

dialog artistic, între rezultate ale activității de mentorat pe care o 



exercit în cadrul CCS și lucrările de artă expuse pe simeze”, ne-a 

spus Raluca Schipor. 

 Expozanții au semnat un act artistic unitar, ce se detașează, atât 

vizual, cât și din punct de vedere stilistic. Plecând de la premisa 

conform căreia una din funcțiile principale ale expoziției propuse 

de studenți este aceea de a avea impact estetic, autorii lucrărilor, 

studenți ai USV, sunt de felicitat pentru muncă și perseverență, 

pentru lărgirea spectrului vizual și estetic, inclusiv pentru modul 

în care, dintr-o perspectivă distinctă și oarecum antagonică 

pregătirii lor profesionale, propun o reală alfabetizare vizuală. 

Chiar dacă nu sunt studenți la Arte, ci doar urmează cursurile de 

Arte Vizuale din cadrul Casei de Cultură a Studenților, 

expozanții Florinela Covașă, masterand în anul II în cadrul 

Facultății de Științe ale Educației, Alina Ionela Prichici, studentă 

în ultimul an în cadrul Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării, și Andrei Cristian, student în ultimul an la 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, au dat 

dovadă că pot să creeze lucruri valoroase, care-i reprezintă. 

 O notă distinctă a expoziției propuse de studenții suceveni o 

constituie proiectele de bandă desenată, semnate de cel mai tânăr 

student cu care colaborează Raluca Schipor, artist vizual, și 

anume Desiree Guriță, elevă în clasa a VIII-a a Colegiului de 

Artă “Ciprian Porumbescu”. Florinela Covașă e prezentă, în 

cadrul expoziției, printr-o suită de lucrări ce propun o 

interpretare și reconfigurare a portretului prin excelență feminin, 

reconstruind un univers singular al trăirilor unui personaj 

iluzoriu, posibil același, sub diverse forme și expresii distincte. 

„Însă mereu același, identificabil prin grație și eleganță, aspecte 

regăsite și la nivel de tehnică și stil în lucrările Florinelei Covașă. 



Între studiul portretistic și mistificare, între codificare și 

decodificare, lucrările sale proiectează portretul, reinterpretat, în 

atemporal, într-o tehnică ce îmbină, aproape paradoxal, 

naturalismul și realismul cu tendințe vizibile de modernitate din 

punct de vedere tehnic și stilistic”, a completat Raluca Schipor. 

 

De altfel, fără limite și cu o imaginație debordantă apar cele 10 

lucrări semnate de Alina Prichici (studentă în anul III la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării). Una dintre cele 

mai vechi studente cu care colaborează artistul vizual Raluca 

Schipor, ca și Florinela Covașă de altfel, Alina se remarcă printr-

o tematică ce își propune să exploreze un amplu spectru al 

creației. De la portret la peisaj, de la rural la urban, cu precădere 

de la real la fantastic, compozițiile sale denotă o însușire și 

ulterior asumare atât a tehnicii, cât și a unui stil rafinat, prin care 

recreează universul, în propria sa viziune. Această asumare, din 

punct de vedere estetic, se regăsește în arabescurile create pe 

ziduri imaginare, în decorativul liniilor sinuoase la care recurge 

mereu, în ornamentele dantelate ce conferă un plus de rafinament 

lucrărilor cu care e prezentă în expoziție. 

Iar povestea fiecăruia dintre expozanți este în continuă 

dezvoltare. Ceea ce apreciază mult Raluca Schipor, în cadrul 

lucrărilor propuse pentru expoziție, este asumarea nu doar a 

tehnicii, cât și cea a stilului; nu doar a portretisticii, a anatomiei, 

a realului, cât cea a atmosferei generate de modulația liniei, de 

contrastele utilizate, de luminozitate, de spectrul cromatic 

abordat. În funcție de treptele cunoașterii și conștientizării 

artistice, cadrul teoretic prin care se implementează acea 



alfabetizare vizuală, lucrările expuse au impact, provoacă, 

impresionează și uimesc. Aspect dificil de dobândit în 

actualitate, când extrem de puține impresionează. „Deseori 

inimitabile prin tehnica minuțioasă, prin rigurozitatea execuției, 

prin stil, prin complexitatea abordării, când nimic nu e inimitabil. 

Dezvoltarea spiritului estetic și lărgirea spectrului vizual sunt 

astfel noțiuni ce deja le conferă expozanților statutul de a 

schimba paradigma prin care exprimarea artistică se exercită și e 

percepută de public. Un demers artistic pentru care se bucură de 

aprecierea mea și, sperăm, a celor ce vizionează expoziția. Este a 

patra expoziție pe care o organizez, în calitate de coordonator al 

cursurilor de Arte Vizuale în cadrul Casei de Cultură a 

Studenților, cursuri care au menirea de a susține cultura și 

dezvoltarea spiritului artistic în lumea culturii sucevene”, a 

concluzionat Raluca Schipor. 
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Reprezentanți ai județului Suceava și ai landului austriac Stiria 

au discutat, marți, despre cooperarea în mai multe domenii de 

interes pentru cele două regiuni. 

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care conduce 

delegația suceveană într-o vizită de lucru în landul austriac Stiria 

a declarat că în domeniul educației s-au abordat teme privind 

învățământul  profesional și tehnic, învățământul dual și 

învățământul silvic și superior. 

La discuții au participat rectorul Universității Montane din Graz, 

Wilfried Eichlseder și responsabilul pentru relații internaționale 



al Universității din Graz, Mediha Ohranovic. 

Flutur a menționat că în ceea ce privește învățământul universitar 

s-a discutat, pe lângă mobilitatea pe programul Erasmul, și 

promovarea reciprocă a evenimentelor organizate de USV și 

universități din Stiria. 

Un subiect foarte interesant se referă la o colaborare pe 

managementul riscurilor, privind prevenirea și combaterea 

dezastrelor, a mai spus președintele CJ Suceava. 

În ceea ce privește silvicultura, subiectele de interes  au fost 

legate de înființarea și dezvoltarea de pepiniere silvice, despre 

noile tehnologii în explotarea pădurilor astfel încât să se asigure 

protecția mediului, dar și despre valorificarea superioară a 

produselor din domeniul silvic. 

Totodată, participanții au evidențiat rolul clusterelor în care să 

fie integrate localități și administrații silvice. 

Flutur a mai declarat că în domeniul mediului de afaceri 

domeniul de interes a fost industria alimentară, în special 

procesarea produselor micilor fermieri și valorificarea acestora în 

structurile turistice printr-un marketing adecvat, dar și despre 

construirea de case cu elemente din lemn. 
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Evenimente 

 

La Muzeul de Istorie din Suceava va avea loc vineri, 15 martie 

a.c., la ora 11, o dublă lansare de carte. 

Astfel, va fi lansată „Enciclopedia Bucovinei. Personalităţi, 



din Suceava 

 

localităţi, societăţi, presă, instituţii”, de Emil Satco şi Alis 

Niculică.  

„Cele trei volume, însumând 2500 de pagini, cumulează valorile 

spiritualităţii bucovinene care au lăsat amprentă peste timp”, 

arată reprezentanții Muzeului Bucovinei.  

Volumele vor fi prezentate de prof.univ.dr.Sanda Maria 

Ardeleanu și prof. Nicolae Cârlan. 

Al doilea volum ce va fi lansat este „Atlasul etno-lingvistic și 

confesional al Bucovinei, 1774-2002”, de Constantin Ungureanu 

și Călin Pantea.  

„Atlasul cuprinde prelucrarea datelor și a recensămintelor legate 

de o serie de aspecte din Bucovina istorică din perioada 1774-

2002”, menționează sursa citată. 

Prezintă prof.univ.dr.Ștefan Purici. 

Ambele lucrări au fost editate cu ocazia Anului Centenar, la 

Editura Karl A.Romstorfer Suceava. 
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