
Revista presei – LUNI, 18 MARTIE 2019 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

C.P. 

 

Studenții și 

specialiștii IT 

invitați la o nouă 

ediție Open Doors 

Assist 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.3 

 

ASSIST Software își deschide porțile și în acest an, invitând toți 

studenții și pasionații de IT la cel mai mare eveniment tehnologic 

al primăverii, Open Doors ASSIST, miercuri, 20 martie, de la 

ora 10:00, în Corpul E al Universității Ștefan cel Mare din 

Suceava.  

Aflat la cea de-a XI-a ediție, evenimentul este organizat în 

parteneriat cu Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor și Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică, adresându-se atât studenților, cât și 

specialiștilor care doresc să descopere ultimele tendințe din 

domeniul tehnologiei.  

     Programul evenimentului 

Open Doors ASSIST este un eveniment complex, menit să 

răspundă curiozităților studenților și totodată să le ofere o 

imagine de anasamblu asupra unei posibile cariere în domeniul 

IT prin stagiile de practică oferite. Tema evenimentului din acest 

an este una de actualitate și intens dezbătută la nivel mondial: 

„Artificial Intelligence - from code to innovation” și va fi 

abordată în prezentările susținute de reprezentanții ASSIST. 

Miercuri, în intervalul orar 10:00 – 14:00, vor avea loc mai multe 

acțiuni în paralel. Pe de-o parte, în holul din fața rectoratului din 

https://www.facebook.com/assist.software.development/?__xts__%5B0%5D=68.ARAZ0Oocjm8wEWNfe878wT0JAs-fY-toy443-ckV03FYW_Pwdhu8BcH8ss1XlWk1KXQbVnicupYu0Zmw6ZK61pBS4UKpVfkP4T1jdm4qzz-sGXkT9BI_XAN3gwqKgwYm1JmWDEQkrKK9th0H0hkIhTQw0SOldvKDUYwxl-UU-jfSUbeVJgYCHU7n6aXiGROuimR3ZjNQAx0Hdy8e2-i_6g-BvJdWHlsE5ECiWK5DFjpjNuU0rc6pfdK3KCiHpyBlIaEij6TxMbMhAOyRU7kcFYeRzs5jAXLGvUWSp6uHamYLa1hXMTUVpwL9r1ZnWJBZeYzPy1sUZ9wSAagzUrS3rrzIeg&__xts__%5B1%5D=68.ARBT1qqW_FJX3e_zV3-UT9DdbWB-DpUTUajGdfwy9pqBfpEJzgDlZhZI61htOx2dBAYNJvOh3IVAgVK8IsD8cNYt04HmHlgODVlOe2uG66uU9iyGS7MgaJi4geT_roENiIi9hlNdoRizvfi0TCuNWgPjpydhnCq5vTLKIdaYVXlcEKY3E4nARM7BzTROvdw9nE2Pr0-jsz3I6KafgPLEzTRNCGQSrCXHDoOTptJWFaBNeb6Mz5oDeR6uDCRSr_ZlbZdZ-b3p68u7pxBM5KKspNveJ9y6itsqubHKisAHMo6E0l3O0MnVQT2oBkXtY-903g1m7X-F2kRiK3QTHmnLcHFTOA&__tn__=K-R&eid=ARDgBZxT8uzgnhYhP-ECbIJBZwjDxoemDCJXQx-4_BelY0OYsXvWg0JXRIfEa8llnw1vlsHXq6TXBapU&fref=mentions


Corpul E, va fi amenajată o zonă cu standuri de prezentare, unde 

studenții vor avea posibilitatea să experimenteze lumea realității 

virtuale cu ajutorul unor aplicații special concepute de către 

specialiștii de la ASSIST, să afle detalii despre proiectele 

dezvoltate în companie și despre cultura organizațională, și pe de 

altă parte, începând cu ora 11:00, să participe la prezentările 

tehnice care abordează subiecte de actualitate din industria 

tehnologică și care vor fi livrate exclusiv de către specialiștii 

companiei sucevene. 

Evenimentul din acest an vine cu un format nou, care oferă 

participanților șansa de a participa gratuit la o varietate de 

prezentări tehnice pe teme precum: Artificial Intelligence, 

Machine learning, Blockchain, Augmented Reality, Virtual 

Reality, Gaming etc. Astfel, dacă la celelalte ediții toate 

prezentările aveau loc într-o singură sală, anul acesta vizitatorii 

vor avea posibilitatea să aleagă dintr-un număr mai mare de 

prezentări, care se vor desfășura concomitent în trei săli diferite 

din corpul E al universității. 

În plus, o altă noutate o reprezintă faptul că una dintre săli va fi 

dedicată dialogului direct dintre reprezentanții universității și cei 

ai companiei ASSIST Software, cu privire la proiectele de 

cercetare și dezvoltare derulate de ASSIST, dar și la 

oportunitățile de colaborare dintre cele doua entități, în cadrul 

proiectelor private și europene.  

     Înscrieri gratuite și Tombolă pentru participanți!  

ASSIST Software a pregătit și în acest an o tombolă specială 

pentru participanții la eveniment, premiul cel mare constând într-

un dispozitiv de ultimă generație Amazon Echo Show (2nd Gen). 



Rezervă-ți un loc pe https://assist-software.net/opendoors, 

asigură-te că îți confirmi prezența la biroul de check-in în ziua 

evenimentului și intri automat în cursa pentru marele premiu.  

Înscrierile sunt deschise până în ziua evenimentului. Norocosul 

câștigător va fi extras pe 20 martie, în cadrul evenimentului 

Open Doors ASSIST 2019, iar pentru a fi validat este necesar să 

fie prezent în sală la momentul extragerii de la ora 14:00, din 

Aula.  

     Stagii de practică și oportunități de angajare pentru studenții 

USV 

Pe parcursul evenimentului, studenții vor avea ocazia de a aplica 

pentru un internship în cadrul companiei ASSIST Software, prin 

completarea formularelor speciale care se vor regăsi la standuri 

și la reprezentanții companiei. Totodată, persoanele cu 

experiență vor avea posibilitatea de a aplica pentru unul dintre 

job-urile disponibile. ASSIST Software este una din principalele 

firme de pe piața suceveană care investește constant în viitorul 

profesional al studenților, încă din timpul facultății oferind 

numeroase stagii de practică pe perioada cărora studenții au 

șansa de a aplica în proiecte reale cunoștințele dobândite la 

cursuri. 
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Echipa de handbal a Universităţii Suceava a reuşit sâmbătă seară 

să se impună pe terenul celor de la CSM Făgăraş şi să câştige 

astfel trei puncte importante în lupta pentru menţinerea în Liga 

Naţională, în faţa unei contracandidate cu care se va întâlni şi-n 

turneul play-out. Astfel, în etapa cu numărul 23, elevii 

antrenorilor Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei au trecut cu scorul de 

21 – 18 la Făgăraş, la capătul unui meci de luptă, în care ambele 

echipe au făcut risipă de energie, mai ales în apărare, deşi nivelul 

tehnic nu fost unul ridicat. Miza punctelor şi-a pus amprenta pe 

jocul din teren încă din primul minut, când ambele echipe au 

greşit, din dorinţa de a face cât mai mult. Gazdele au condus cu 2 

– 0 şi 3 – 2, dar pe o superioritate numerică, Universitatea s-a 

dus la două goluri, după o dublă a lui Golubovici şi un gol al lui 

Olariu. Sucevenii puteau să-şi mărească avantajul la 3 şi chiar 4 

goluri, dar n-au fructificat şansele şi le-au permis făgărăşenilor 

să egaleze în minutul 20. Au urmat momente bune de ambele 

părţi, dar pe fondul unui joc destul de echilibrat, iar la pauză, 

CSU Suceava a intrat la vestiar cu un avantaj de un gol, scor 10 – 

9. Încurajaţi de un grup nu foarte numeros, dar foarte gălăgios, 

de suporteri veniţi special de la Suceava să-i susţină, universitarii 

au reuşit să închidă mult mai bine apărarea în partea a doua şi 

graţie intervenţiilor portarului Iulian Andrei s-au distanţat pentru 

prima dată la patru goluri, în minutul 37. Gazdele au avut replică 

şi au recuperat din handicap, apropiindu-se la un singur gol la 

mijlocul reprizei, dar universitarii au fost mai lucizi în teren şi au 

gestionat bine finalul de meci, iar cu două minute înainte de final 

au avut patru goluri avans, scor final 21 – 18 pentru CSU 

Suceava. 



„Mă bucur c-am câştigat trei puncte importante, care vor cântări 

greu la finalul sezonului regulat, mai ales în această perioadă în 

care întâlnim echipele de valoare apropiată cu noi. Mai este mult 

de muncă până la îndeplinirea obiectivului şi ar fi păcat să facem 

paşi greşiţi în următoarea perioadă. Sunt bucuros că jocul echipei 

este aproape de ceea ce ne dorim, chiar dacă am mai greşit şi-n 

această deplasare şi sper să creştem de la meci la meci”, a 

explicat antrenorul Adrian Chiruţ.   În meciul de la Făgăraş, CSU 

Suceava a folosit un lot format din sportivii: Iulian Andrei şi 

Valeriu Erhan – portari, Djordje Golubovic (3), Gabriel Burlacu 

(2), Cristian Adomnicăi (1), Adrian Tîrzioru (3), Florin 

Ciubotariu (1), Dorin Dragnea, Andrei Olariu (6), Alin Petrea 

(1), Alexandru Ionescu, Bogdan Şoldănescu, Cătălin Costea, 

Maxim Oancea, Bogdan Baican (3) şi Mihai Sandu. 

Miercuri, Universitatea va avea un nou meci important, acasă, cu 

Universitatea Cluj, miercurea viitoare va juca la Bacău, iar în 

ultima etapă a returului, tot miercuri, pe 3 aprilie, va primi vizita 

celor de la CSM Focşani. 
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CSU Suceava a urcat un loc în clasamentul Ligii Zimbrilor la 

handbal masculin, după ce s-a impus sâmbătă, pe terenul celor de 

la CSM Făgăraș, cu scorul de 21-18, într-un meci din cadrul 

etapei a XXIII-a. 

 


