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Aseară, în etapa cu numărul 24 din Liga Națională de handbal, 

echipa Universității Suceava s-a impus fără probleme pe teren 

propriu, în disputa cu ultima clasată, Universitatea Cluj. 

Începutul de meci a fost unul sărac în goluri, dar Suceava s-a dus 

la 4 goluri, oaspeții înscriind abia în minutul 9. Mai apoi, gazdele 

au jucat destul de relaxat și s-au complicat în atacul pozițional, 

iar clujenii au reușit egalarea la mijlocul reprizei. Până la pauză, 

Suceava a apăsat pedala de accelerație și a condus cu 16 – 10, iar 

în repriza secundă a avut și 11 goluri avans, deși a rulat tot lotul, 

o evoluție foarte bună având-o cei doi portari, Andrei și 

Duman.    

„Nu ne-am propus să dăm cât mai multe goluri, ci să pregătim 

cât mai bine meciul de la Bacău și de aceea am băgat în teren 

mai multe formule de echipă în atac, dar și-n apărare. Cu toate 

astea au apărut din nou multe ratări, în fața unor portari ce nu 

sunt încă la nivelul Ligii Naționale, dar sunt tineri și de viitor. Ne 

bucurăm c-am câștigat și că n-am avut parte de accidentări și 

putem să ne pregătim în efectiv complet pentru un meci mult mai 

important, cel de la Bacău. Trebuie să mergem în aceeași linie și 

să tratăm cu seriozitate fiecare meci până la finalul 

campionatului”, a explicat antrenorul Universității Suceava, 

Adrian Chiruț. 



De cealaltă parte, antrenorul clujenilor, Ioan Ani Senocico a spus 

că „Pentru noi nu a fost un meci foarte reușit și cred că se putea 

mult mai mult. Din păcate am avut 26 de ratări și pe această cale 

felicit portarii echipei adverse. Acest eșec nu este un capăt de 

țară și cred că vom da totul în play-out, mai ales acasă, unde 

meciurile vor fi altfel. Nu avem decât să ținem capul sus și să 

mergem în continuare”.    

În meciul cu Universitatea Cluj, CSU Suceava a folosit un lot 

format din jucătorii: Andrei 1 gol, Duman – Adomnicăi 6, 

Costea 6, Ciubotariu 4, Olariu 4, Petrea 4, Sandu 4, Oancea 2, 

Burlacu 2, Ionescu 1, Dragnea 1, Baican 1, Golubovic, Tîrzioru, 

Șoldănescu. 

Miercuri, în penultima etapă din tur, sucevenii au un meci foarte 

important pentru puncte, la Bacău.  
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Spectacol cu Ansamblul Studenţesc „Arcanul USV”, joi, 21 

martie, pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” al 

Universităţii din Suceava. 

Evenimentul este programat începând cu ora 19.00, iar intrarea 

este liberă. 

Coregrafia este semnată de Ioan Ilie Nemţoi, coordonator artistic 

– Călin Brăteanu, coordonator – Sorin Pohoaţă. 

Pe scenă vor mai performa Trupa Mini BDS (Bucovina Dance 

Studio) şi Grupul Vocal „Busuiocul”. Evenimentul este organizat 

de Universitatea din Suceava, Casa de Cultură a Studenţilor 



Suceava, Asociaţia culturală „Arcanul USV” şi FIRESC - 

Asociaţia Studenţească a Facultăţii de Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor.   
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Duminică, 24 martie, de la ora 18.00, la sala Auditorium „Joseph 

Schmidt” din Suceava se va desfăşura cea de-a IX-a ediţie a 

concursului Music Star, a cărui iniţiator şi coordonator este prof. 

de educaţie muzicală Cristian Doboş, de la Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” din Suceava. Music Star este un concurs de 

interpretare muzicală destinat elevilor colegiului menţionat şi 

studenţilor de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Potrivit prof. Doboş, după ce trec de preselecţii, cei mai buni 

interpreţi şi cele mai bune grupuri trebuie să interpreteze în 

concurs, live, o piesă românească sau din repertoriu 

internaţional, sau o compoziţie proprie. 

Lupta pentru premiile în valoare totală de peste 3.000 de lei 

oferite de către sponsorul concursului, respectiv magazinul 

Expert Music, se dă anul acesta pe două secţiuni: o secţiune 

pentru elevii Colegiului Naţional „Petru Rareş” şi o secţiune 

pentru studenţii suceveni. Se mai oferă premiul de popularitate, 

premiul de compoziţie, premiul pentru cel mai bun instrumentist 

şi trofeul Music Star pentru cea mai bună reprezentaţie din 

concurs. 
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Idei ingenioase și îndrăznețe, provocări tehnice, idei și proiecte 

creative și zeci de tineri pasionați de tehnologie au conturat 

ediția din acest an a evenimentului „Porți Deschise ASSIST”, de 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV). 

Întâlnirea a adus față în față studenți preocupați de domeniul IT, 

pe de o parte, și reprezentanții ASSIST, pe de altă parte, peste 

450 de participanți fiind prezenți la evenimentul de miercuri. 

A fost un prilej bun pentru studenții suceveni să facă cunoștință 

cu ultimele tendințe din domeniul tehnologiei, să cunoască 

îndeaproape proiectele dezvoltate de ASSIST Software Suceava, 

să experimenteze lumea realității virtuale și să afle mai multe 

despre programele de internship pe care compania le oferă. 

Evenimentul a fost cu atât mai atractiv cu cât în joc au fost puse 

premii tentante.   

Premiul cel mare – un dispozitiv Amazon Echo Show (2nd Gen) 

- a fost câștigat de Robert Coșarcă, de la Facultatea de 

Electronică Aplicată, anul II. 

 Prezentarea unor proiecte dezvoltate de ASSIST Suceava a fost 

evenimentul cu care a debutat „Open Doors ASSIST” la 

Universitatea din Suceava. 

Cele mai bune proiecte selectate în cadrul celei mai importante 

competiții interne a companiei, Best Innovative Minds, ediția 

https://assist-software.net/news/open-doors-assist-2019
https://assist-software.net/
https://assist-software.net/
https://assist-software.net/news/open-doors-assist-2019


2018, au fost aduse în atenția studenților suceveni. 

Aceștia au putut afla care este drumul de la o simplă idee la 

prototip, care sunt poveștile din spatele proiectelor care 

promovează soluții tehnologice de ultimă oră și care sunt 

provocările pe care ei le întâmpină. 

„Participantii au putut experimenta lumea realităţii virtuale prin 

intermediul unor aplicaţii special create de echipa ASSIST. Un 

element atractiv a fost un concurs de tip AR Treasure Hunt, 

dezvoltat de echipa de Mobile Development de la ASSIST, în 

cadrul căruia participanții au fost invitați să descopere anumite 

elemente de realitate augmentată amplasate în corpul E, să le 

colecteze cu ajutorul aplicației de pe telefon, la final fiind 

răsplătiți cu premii atractive de către organizatori”, au arătat 

reprezentanții ASSIST. 

Vasile Poroch lucrează în prezent în cadrul companiei, acesta 

absolvind Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. 

La evenimentul de ieri le-a vorbit studenților despre un 

dispozitiv care măsoară gradul de poluare din aer, indicând 

utilizatorului zonele cu grad înalt de poluare. 

„Dispozitivul ar trebui instalat în tot orașul, el trimițând date la 

un server cu privire la calitatea aerului. Ulterior datele sunt 

folosite pentru a genera un traseu   în care sunt menționate datele 

cu privire la poluare”, a explicat tânărul. 

Acesta a oferit și un exemplu, folosind Google Maps, pentru 

traseul Universitate – ASSIST, fiind identificate trei rute, fiecare 

https://assist-software.net/


cu un grad diferit de poluare. 

Colegul său, Petru Cioată, a prezentat în cadrul evenimentului o 

platformă care ajută spitalele în procesul de sterilizare, un proces 

complex, care presupune trecerea printr-o serie de pași. 

„Este foarte important să avem certitudinea că medicul folosește 

o trusă sterilă, care poate fi folosită cu toată încrederea. Pe 

fiecare trusă avem aplicat un senzor. Utilizând scanerul, salvăm 

datele trusei și se reține în aplicație faptul că trusa respectivă a 

trecut prin toate procesele. Este o evidență clară, se asigură că 

procesul este riguros, este foarte bine urmărit, aplicația nu 

permite trecerea trusei din zona de recepție în zona sterilă, fără a 

trece în zona de spălare”, a menționat tânărul. 

Un proiect VR prin care se simulează creșterea unui copac sau 

un canal de comunicare intern, chatbot, au fost alte idei 

prezentate studenților. 

 Cătălina Micliuc, marketing manager în cadrul ASSIST, le-a 

mulțumit studenților pentru interesul manifestat, dar și 

reprezentanților Universității din Suceava pentru colaborarea de 

lungă durată. 

Aceasta a mai arătat că pentru ediția din acest an, ASSIST a 

suplimentat numărul de prezentări dedicate studenților pentru ca 

aceștia să fie la curent cu ultimele noutăți de pe piața de IT. 

Cât privește planurile de viitor pentru studenții creativi, cu spirit 

deschis, ASSIST dorește ca ediția 2019 a competiției Best 

Innovative Minds să implice și studenții USV, astfel din fiecare 

echipă participantă să facă parte câte un student. La rândul său, 

prof. univ. dr. ing. Cristina Elena Turcu, de la Facultatea de 

https://assist-software.net/


Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, a remarcat că 

„organizarea, temele care au fost abordate au ridicat ștacheta 

evenimentului. Încearcă să vă provoace, să vă deschidă noi 

drumuri”. 

Gheorghe David, managerul ASSIST, le-a vorbit studenților 

despre inteligența artificială, tema predominantă a conferinței, la 

care a adăugat aspecte referitoare la inteligența emoțională. 

„Cele două componente pot să colaboreze și să se augmenteze 

una pe cealaltă”, a punctat acesta.  
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a avut loc miercuri, 

20 martie a.c., cea de-a XI-a ediție a celui mai mare eveniment 

tehnologic al primăverii, Open Doors ASSIST. Evenimentul a 

fost organizat de cătreASSIST Software 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. 

Manifestarea a reunit peste 450 de participanți și a oferit 

studenților interesați să înceapă o carieră în IT informații 

prețioase cu privire la activitatea companiei sucevene ASSIST 

Software. 
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În aula din corpul E al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

va avea loc luni, 25 martie a.c., la ora 13:00, lansarea romanului 
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„Guantanamo” de 

Radu Sergiu Ruba, 

la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

 

www.newsbucovina.ro Evenimente „Guantanamo”  al scriitorului Radu Sergiu Ruba, în lectura a doi 

universitari suceveni: Prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc și 

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu.  

Debutând  în 1983, la Cartea Românească, cu volumul de versuri 

Spontaneitatea înţeleasă, Radu Sergiu Ruba a publicat, în anii 

care au urmat, alte  cinci cărţi de poeme: Iluzia continuă, Iubirea 

şi Orientul, Marginal, Graţia Dizgraţia şi Nu înţeleg ce mi se-

ntâmplă. Acestea au fost completate de două antologii de autor 

cu extrase din volumele amintite. 

Ca prozator, Radu Sergiu Ruba a publicat volumul de povestiri 

Contrabanda memoriei şi trei romane: Demonul confesiunii 

(2004, reeditat în 2009);  O vară ce nu mai apune, Ed. 

Humanitas, 2014. Acestei cărţi, în mare măsură autobiografice, i 

s-a conferit Premiul Radu Petrescu al Societăţii Scriitorilor din 

Bistriţa-Năsăud, premiul pentru proză al Festivalului Poesis, Satu 

Mare şi Premiul Ion Creangă al Academiei Române, în 2016, iar 

în 2017 romanul a fost tradus în limba engleză la New York şi în 

italiană la Padova în anul următor. Anul acesta, 2019, cartea 

urmează să apară la editura Marietti din Bologna şi a fost 

încheiată traducerea sa în limba maghiară. Al treilea roman al 

scriitorului poartă titlul Guantanamo şi a apărut la Editura Tracus 

Arte în noiembrie 2018. 

Radu Sergiu Ruba a făcut parte, timp de 25 de ani, din 

conducerea Asociaţiei Nevăzătorilor din România, ocupându-se 

de programele culturale, de presă, de relaţiile internaţionale ale 

acesteia şi deţinând funcţia de preşedinte timp de nouă ani. În 

calitate de membru în board-ul Uniunii Europene a Nevăzătorilor 

a condus Comisia pentru cultură şi educaţie,  între 2011-2015. 



Ca supremă datorie literară faţă de comunitatea de experienţă 

existenţială căreia îi aparţine, a alcătuit două ediţii ale 

Constelaţiei Homer, Antologie a Scriitorilor Nevăzători din 

România, prima apariţie în 1996, iar a doua, evizuită şi 

îmbogăţită, în 2017.  

Din 1992,  invitatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

realizează, pe postul Radio România Actualităţi, o emisiune 

săptămânală, fiind, de asemenea, autor al unor emisiuni difuzate 

și de alte posturi de radio. Unele dintre  materialele sale de presă 

–  eseuri, articole, interviuri – au fost grupate în volumele 

Dialoguri şi eseuri, Scene, explorări, condeie, O mie de ani în o 

sută una enigme ( cel din urmă fiind scris împreună cu soţia sa, 

Nicoleta Ruba). Ca traducător, Radu Sergiu Ruba a transpus în 

limba română autori precum precum Michel Tournier, Gilles 

Lipovetsky, Olivier Rolin, Nicolas Ancion şi Corinne Desarzens. 
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În concordanță cu politica sa de internaționalizare, Facultatea de 

Științe Economice și Administrație Publică din cadrul USV 
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Științe Economice 

și Administrație 

Publică, la Târgul 

Internațional de 

Turism de la 

Berlin 

 

susține participarea studenților la diferite manifestări 

internaționale. 

Astfel, în perioada 5 – 8 martie 2019, un grup de 11 studenți de 

la programul de masterat cu predare în limba engleza Planning of 

New Tourism Products and Destination Management, împreună 

cu 3 cadre didactice, au efectuat o vizită de studiu la Târgul 

Internațional de Turism de la Berlin, manifestare de prestigiu, 

organizată în fiecare an în prima săptămână din luna martie.  

Potrivit unui comunicat de presă al USV, grupul de studenți a 

fost însoțit de prof. univ. dr. Carmen Năstase, decanul facultății, 

conf. univ. dr. Angela Albu, director de departament și 

responsabilul acestui program de studii, și conf. univ. dr. Carmen 

Chașovschi, director al Serviciului de Afaceri Europene (toate 

aceste cadre didactice susținând și ore la programul de studiu 

amintit).  

„Încercăm să organizăm anual această vizită la Târgul 

Internațional de la Berlin, cu sprijinul financiar al universității, 

care a suportat cheltuielile de transport, pentru a conecta 

informațiile pe care studenții le primesc în cadrul activităților 

didactice cu realitatea din turismul contemporan. Cu această 

ocazie, ei pot observa trend-urile de dezvoltare și oportunitățile 

oferite de acest domeniu pentru afaceri sau pentru practicarea 

unei profesii”, a declarat conf. univ. dr. Angela Albu. 

În cursul vizitei, studenții au avut de urmărit elemente concrete 

legate de promovarea turismului în diferite țări ale lumii și, pe 

baza informațiilor culese, vor elabora un raport de cercetare. 

Pentru studenții participanți a fost o experiență inedită și extrem 

de interesantă, toții fiind prezenți pentru prima dată la o 



manifestare de acest gen.  

Vizita le-a oferit o nouă dimensiune a turismului internațional și 

le-a dat posibilitatea de a compara strategiile de promovare ale 

diferitelor state / regiuni / forme de turism. De asemenea, ei au 

avut posibilitatea să participe la conferințe sau workshop-uri 

organizate în spațiile specializate pentru acest gen de manifestări, 

din cadrul târgului.  

Conform sursei citate, în perioada vizitei, studenții și profesorii 

români au fost invitați de partenerul tradițional al facultății, 

Fachhochschule des Mittelstands (FHM) GmbH, University of 

Applied Sciences, la o întâlnire la sediul lor din Berlin, unde s-au 

discutat posibilitățile de dezvoltare a parteneriatului existent în 

cadrul unor proiecte viitoare.  

O altă participare internațională a studenților de la Facultatea de 

Științe Economice și Administrație Publică este cea din Ungaria, 

din perioada 8-12 aprilie 2019. Partenerul facultății, Edutus 

College, va organiza Săptămâna Internațională, deschisă atât 

pentru studenți, cât și pentru profesori. Din partea facultății vor 

participa 5 studenți și 2 cadre didactice, care se vor implica în 

diferite cursuri, proiecte de grup, activități culturale. Este al 

treilea an consecutiv în care suntem invitați să participăm și acest 

lucru confirmă aprecierea acordată facultății de către partenerul 

din Ungaria.      
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Studenții din anul II de la programul de studii Poliție Locală din 

cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava se pregătesc cu pași 

mari și siguri să-și înceapă cariera. În cursul zilei de miercuri, 20 

martie a.c., studenții din anul II au pășit pragul Inspectoratului de 

Poliție  Județean (I.P.J.) Suceava, sub îndrumarea lect. univ. dr. 

Cucoreanu Cristian- profesor asociat al USV în cadrul Facultății 

de Drept și Științe Administrative. Gazdele studenților au fost 

comisarul șef Buga Adrian- comandantul I.P.J. Suceava și 

comisarul șef  Epureanu Ionuț – purtător de cuvânt. 

„Vizita studenților în cadrul I.P.J. Suceava a fost un prilej inedit 

pentru a intra în contact cu un personal calificat în prezervarea 

ordinii de drept, precum și prevenirea pericolului antisocial. 

Polițiștii le-au prezentat studenților principalele structuri de 

specialitate, atenția acestora fiind captată de Serviciul 

Criminalistic și Serviciul de Acțiuni Speciale (S.A.S.). Studenții 

nu au fost deloc reticenți în a adresa întrebări personalului, 

interacționând în permanență cu gazdele lor, care au fost plăcut 

impresionate de curiozitatea tinerilor”, au precizat reprezentanții 



Facultății de Drept și Științe Administrative. 

Potrivit sursei citate, inspectorul principal Ceobanu Andrei le-a 

prezentat studenților modalitățile de cercetare a câmpului 

infracțional și principalele atribuții pe care le are un polițist ajuns 

primul la fața locului, imediat după momentul săvârșirii unei 

fapte penale. 

Reprezentanții I.P.J. i-au încurajat pe studenți să nu renunțe la 

idealul lor de a deveni polițiști, aceștia din urmă susținând că 

țelul lor este de a schimba percepția societății asupra serviciului 

de poliție și de a revoluționa imaginea polițistului din prezent. 

„Activitatea desfășurată de grupul de studenți la I.P.J. Suceava 

le-a dovedit acestora că nu e de ajuns să ştii, trebuie să şi aplici; 

nu e destul să vrei, trebuie să şi faci, pentru că în acest mod pot 

rezolva „ecuația cetățeanului”: să-i respecți drepturile și să-i 

rezolvi problema”, au menționat reprezentanții FDSA.  

Așteptat cu emoție atât de studenți,  cât și de comunitatea 

academică a USV, programul de studii Poliție Locală a fost 

aprobat din toamna anului 2017, înregistrând un număr 

impresionant de cereri de înscriere din partea tinerilor atrași de 

posibilitatea unei cariere în domeniu. După mai bine de un an de 

studiu intensiv, prima generație a studenților de la Poliție Locală 

îmbracă acum cu mândrie și responsabilitate uniforma de 

„Student Poliție Locală”, remarcându-se prin atitudinea și 

devotamentul de care dau dovadă. 

 

 

 

Studenți de la 

programul de 

 

 

 

 

 

 

 

IDEM 



Cristi 

Ochrim 

 

 

studii „Poliție 

Locală” din cadrul 

USV, în vizită la 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Suceava 

www.vivafm.ro Știri 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Studenţii de la 

Poliţie Locală din 

cadrul USV, în 

vizită la IPJ 

Suceava 

 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Ultima oră 

local 

 

IDEM 

 


