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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 către ASSIST 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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Așa cum era de așteptat, CSU Suceava nu a avut mari probleme 

în meciul din etapa a XXIV-a în care a întâlnit ultima clasată în 

Liga Națională de handbal masculin, U Cluj. A fost și egal la un 

moment dat, 6-6, dar lucrurile s-au reglat din mers și la capătul 

celor 60 de minute de joc tabela de marcaj înregistra scorul 36-

25 în favoarea sucevenilor. 

Partida poate fi considerată ca un antrenament bun pentru elevii 

https://assist-software.net/
https://assist-software.net/
https://assist-software.net/


antrenorului Adrian Chiruț în perspectiva ultimelor două jocuri 

de campionat, jocuri extrem de importante, în deplasare cu CSM 

Bacău și pe teren propriu cu CSM Focșani. 
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În concordanță cu politica sa de internaționalizare, Facultatea de 

Științe Economice și Administrație Publică din cadrul USV 

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.      

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Lansare de carte a 

scriitorului Radu 

Sergiu Ruba, la 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Local 

 

Luni, 25 martie, ora 13:00, în aula din corpul E al Universității 

„Ștefan cel Mare”, va avea loc lansarea romanului 

„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 înțeleasă”, Radu Sergiu Ruba a publicat, în anii 

care au urmat, alte cinci cărți de poeme: „Iluzia continuă”, 



 

 

„Iubirea și Orientul”, „Marginal”, „Grația Dizgrația” și „Nu 

înțeleg 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” și trei romane: „Demonul confesiunii” 

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

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

s-a conferit Premiul „Radu Petrescu” al Societății Scriitorilor din 

Bistrița-Năsăud, premiul pentru proză al Festivalului „Poesis”, 

Satu Mare, și Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române, în 

2016, iar în 2017 romanul a fost tradus în limba engleză la New 

York și în italiană la Padova în anul următor. Anul acesta, cartea 

urmează să apară la editura Marietti din Bologna și a fost 

încheiată traducerea sa în limba maghiară. Al treilea roman al 

scriitorului poartă titlul „Guantanamo” și a apărut la Editura 

Tracus Arte în noiembrie 2018. 

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

conducerea Asociației Nevăzătorilor din România, ocupându-se 

de programele culturale, de presă, de relațiile internaționale ale 

acesteia și deținând funcția de președinte timp de nouă ani. În 

calitate de membru în board-ul Uniunii Europene a Nevăzătorilor 

a condus Comisia pentru cultură și educație, între 2011-2015. 

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

realizează, pe postul Radio România Actualități, o emisiune 

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

și de alte posturi de radio. 
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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 (USV) se pregătesc 

să-și înceapă cariera. Programul de studii Poliție Locală a fost 

aprobat din toamna anului 2017, înregistrând un număr mare de 

cereri de înscriere din partea tinerilor atrași de posibilitatea unei 

cariere în domeniu. 

Miercuri, 20 martie, studenții din anul II au pășit pragul 

Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, sub 

îndrumarea lect. univ. dr. Cristian Cucoreanu - profesor asociat 

al USV în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative. 

Gazdele studenților au fost: comisar-șef Adrian Buga - 

comandantul IPJ Suceava, respectiv comisar-șef Ionuț Epureanu 

- purtător de cuvânt. 

Vizita studenților în cadrul IPJ Suceava a fost un prilej inedit 

pentru a intra în contact cu un personal calificat în prezervarea 

ordinii de drept, precum și în prevenirea pericolului antisocial. 

Polițiștii le-au prezentat studenților principalele structuri de 

specialitate, atenția acestora fiind captată de Serviciul 

Criminalistic și Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS). Studenții nu 

au fost deloc reticenți în a adresa întrebări personalului, 

interacționând cu gazdele lor, care au fost plăcut impresionate de 

curiozitatea tinerilor. Inspector principal Andrei Ceobanu 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 IPJ 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 IPJ Suceava le-a 

dovedit acestora că nu e de ajuns să știi, trebuie să și aplici; nu e 

destul să vrei, trebuie să și faci, pentru că în acest mod pot 

rezolva <ecuația cetățeanului>: să-i respecți drepturile și să-i 

rezolvi problema”, a transmis USV. 
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Cu ocazia Zilei Internaționale a Pădurilor, Holzindustrie 

Schweighofer a anunțat că în primăvara anului 2019 vor fi 

împădurite 50 de hectare de terenuri forestiere degradate în 

cadrul proiectului Pădurea de Mâine. Un total de 204.000 de 

puieți de molid, fag, paltin, frasin, brad și stejar vor fi utilizați 

pentru regenerarea acestor suprafețe. 



în primăvara 

anului 2019 

 

Acțiunile de plantare vor cuprinde 13 suprafețe de teren din 

județele Cluj, Satu Mare, Suceava, Harghita, Covasna și Brașov. 

De asemenea, pentru Luna Plantării Arborilor, inițiativa are 

planificate lucrările de îngrijire a suprafețelor plantate în anii 

precedenți – unul din obiectivele asumate este îngrijirea 

plantațiilor timp de cel puțin trei ani, pentru ca puieții să prindă 

rădăcini sănătoase. 

Proiectul a fost lansat în septembrie 2017, în parteneriat de 

Asociația Administratorilor de Păduri, Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava și Holzindustrie Schweighofer, pentru a ajuta 

proprietarii privați și administrațiile locale din toată țara să 

reîmpădurească suprafețele de fond forestier cu dificultăți de 

regenerare. 

 


