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În data de 20 martie 2019,  ELSA Suceava, prin intermediul 

departamentului Activități Academice și în colaborare cu 

Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității 

,,Ștefan cel Mare” din Suceava, a organizat Concursul de Procese 

Simulate pe Drept Administrativ. Concursul care are drept scop 

aplicarea cunoștințelor teoretice ale studenților într-un proces 

fictiv, consolidându-le aptitudinile oratorice și cunoștințele 

juridice. 

În cadrul concursului din acest an au participat patru echipe a câte 

doi studenți ai FDSA. Echipele și-au prezentat spețele propuse 

spre soluționare de către juriu, respectând procedura reală cu care 

se operează într-o ședință de judecată. Criteriile de evaluare a 

prestațiilor participanților au fost: aplicarea corectă a legii, 

folosirea limbajului juridic și pledoaria, testarea pe parcurs de 

către membrii juriului prin întrebări, fiind plasați în situații 

specifice realității. În conformitate cu punctajul obținut, în runda 

finală au ajuns doi participanți, care au primit o speță ce a trebuit 

să fie comentată în douăzeci de minute. În pofida faptului că a fost 

o situație mai tensionată și de gândire promptă, finaliștii s-au 

descurcat foarte bine, juriul apreciind atitudinea competitivă, 

entuziasmul și pasiunea de care au dat dovadă, atât ei, cât și ceilalți 

participanți, pe durata întregului concurs. La final, s-au acordat 



patru premii: premiul I și II, premiul pentru cel mai bun pledant și 

premiul ,,Favoritul publicului”. Premiile se acordă cu intenția de 

a motiva și mai mult participanții și de a responsabiliza publicul 

din sală, punctând faptul că decizia lor în a alege câștigătorul 

premiului ,,Favoritul publicului” este foarte importantă, reflectând 

și obiectivitatea acestui concurs. 

„Evenimentul a fost mai mult decât reușit și prin prisma faptului 

că, în sala de judecată a Curții de Apel Suceava, unde s-a 

desfășurat concursul, a fost un public numeros, alcătuit din 

studenții tuturor specializărilor din cadrul FDSA. Este esențial de 

punctat posibilitatea participării tuturor studenților în cadrul unor 

astfel de evenimente. 

Suntem profund recunoscători juriului format din doamna 

judecător Doina Popescu, domnul avocat Viorescu Răzvan și 

doamna avocat Liana Pascariu, care sunt și cadre didactice ale 

Facultății de Drept și științe Administrative, pentru susținerea și 

implicarea activă atât în organizarea, cât și în desfășurarea acestui 

concurs. De altfel, cadrele didactice ale facultății oferă 

întotdeauna sprijin activităților și propunerilor inițiate de 

studenți”, se arată într-un comunicat transmis de USV. 
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CSM Bacău și CSU Suceava se înfruntă astăzi, cu începere de la 

ora 18.30, într-un meci contând pentru penultima etapă din 

sezonul regular al Ligii Zimbrilor. „Un succes la Bacău ne-ar 

asigura în proporție de 99% locul 10”, consideră antrenorul 

Adrian Chiruț. 

CSU Suceava evoluează astăzi, cu începere de la ora 18.30, pe 

terenul celor de la CSM Bacău, într-un meci contând pentru 

penultima etapă din sezonul regular al Ligii Zimbrilor la handbal 

masculin. Trupa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei a 

plecat ieri spre orașul lui Bacovia cu gândul la o victorie prin 

care să-și consolideze locul 10 în clasament, cel care va asigura 

patru puncte la intrarea în play-off. 

„Este un meci extrem important pentru noi. De asta am și plecat 

cu o zi înainte. Sper să legăm a treia victorie consecutivă. Un 

succes la Bacău ne-ar asigura în proporție de 99% locul 10 la 

finalul sezonului regular. Trebuie să dăm totul pe teren, mai ales 

că vom avea și o parte a suporterilor alături de noi”, a declarat 

antrenorul Adrian Chiruț. 

Tehnicianul sucevean se confruntă cu o singură problemă în 

cadrul lotului, Olariu fiind incert pentru acest joc din cauza unor 

dureri la tibie. 



La finalul sezonului regular, ultimele șase clasate vor intra în 

turneul play-out, unde nu vor mai conta punctele acumulate până 

atunci, ci vor primi un punctaj în funcție de loc, astfel că locul 9 

va primi 5 puncte, locul 10 – 4 puncte, locul 11 – 3 puncte, locul 

12 – două puncte, locul 13 – un punct, iar ultimul loc va rămâne 

cu 0 puncte. Ca și anul trecut, după turul și returul din play-off, 

ultimele două clasate vor retrograda direct, locurile 3 și 4 vor 

merge la turneul de baraj pentru menținere, iar primele două vor 

rămâne direct în Liga Zimbrilor.  
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Echipa de handbal a Universității Suceava a ajuns pe finalul 

sezonului regulat în Liga Națională, iar cu două etape înainte de 

terminarea returului se află pe poziția a 10-a, a doua din echipele 

ce vor lupta pentru menținerea în primul eșalon în turneul play-

out. În această seară, elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei vor avea un meci important pentru puncte pe terenul unei 

echipe cu care se vor duela și-n play-out, CSM Bacău. În tur, 

derby-ul Moldovei a fost unul foarte echilibrat, sucevenii 

câștigând în ultima secundă cu un gol al lui Adi Târzioru, scor 24 

– 23. Partida de astăzi va fi cu siguranță la fel de echilibrată, 

între două echipe ce luptă pentru îndeplinirea obiectivului. 

„Este un meci foarte important pentru noi, dar și pentru ei. 

Trebuie să câștigăm cele trei puncte pentru a ne consolida poziția 

în clasament înaintea play-out-ului. Va fi un meci tare, mai ales 

la capitolul fizic, în fața unei echipe ce joacă bine acasă, așa cum 

a demonstrat-o și cu Dobrogea Sud, când s-a ținut de adversari 

până pe final. Jucătorii noștri au un moral bun după ultimele 

două victorii și sunt încrezător că vor da totul în teren pentru cele 

trei puncte”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț. 



Pentru această partidă, sucevenii nu vor putea conta pe extrema 

Andrei Olariu, care este indisponibil după ce i-au reapărut 

durerile de tibie. 

CSU Suceava va încheia sezonul regulat duminică, de la ora 

18.00, pe teren propriu într-un meci cu CSM Focșani 2007, o 

formație ce a reușit să prindă play-off-ul în detrimentul celor de 

la Minaur Baia Mare.    
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Casa de Cultură a Studenților Suceava aduce pe scena 

Universității „Ștefan cel Mare” comedia „Amantul înșelat”, de 

Orlin Diakov. 

Spectacolul este programat miercuri, 10 aprilie, de la ora 19.00, în 

Auditorium „Joseph Schmidt” (str. Universității, nr. 13). 

Regia - Sorin Misirianțu, distribuție - Sorin Misirianțu și Ioan 

Isaiu. 

Prețul unui bilet este de 20 lei sau 10 lei pentru elevi, studenți și 

pensionari. Bilete și informații pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro sau 

la 0752 092 606. 

Spectacolul a avut premiera la Stuttgart, a fost recent în turneu în 

Canada - Toronto, Ottawa, Montreal, s-a jucat în premieră 

mondială în Cuba, la Havana, a avut peste 20 de reprezentații în 

România și a primit invitații din Bruxelles, Londra, Koln si Paris. 

Potrivit organizatorilor, „<Amantul înșelat>, de Orlin Diakov, 

este o comedie năucitoare, a la Tarantino, care abordează lupta 

dintre doi bărbați pentru femeia care face parte din destinul 

amândurora. O întâlnire în parc între soț și amant și o oră de haz 



pe seama luptei fără scrupule dintre cei doi. Regula este că nu 

există reguli. Se iau ostatici, se leagă cu cătușele de bancă, se 

îmbrâncesc, se împrietenesc, se îmbată... Ne regăsim mulți în 

aceste două personaje... chiar dacă nu recunoaștem acest lucru”. 

Ioan Isaiu este actor de teatru și film. A jucat în multe producții 

ale trustului Media Pro și în spectacole de teatru. Sorin Misirianțu 

este actor și regizorul acestei piese și al mai multor spectacole de 

la Teatrul Național, din țară și din străinătate. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” invită sucevenii să vizioneze o comedie de mare succes 

„Cerere în căsătorie", de A. P. Cehov, spectacol pus în scenă de 

Teatrul „Mihai Eminescu" Botoșani. Acesta va fi găzduit de 

Auditorium „Joseph Schmidt” (Str. Universității, nr. 13), joi, 4 

aprilie, de la ora 19.00. 

Regia artistică și ilustrația muzicală sunt semnate de Mihai 

Donțu, scenografia - Mihai Pastramagiu, distribuția: Cezar 

Amitroaei, Silvia Răileanu, Dragoș Radu. Prețul unui bilet este 

de 20 lei sau 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Bilete și 

informații pe www.ccs-sv.ro. 

În „Cerere în căsătorie", Anton Pavlovici Cehov surprinde 

inițiativa lăudabilă a lui Ivan Vasilievici Lomov, care dorește să 

se însoare cu fiica vecinului său. 

Însă, departe de romantismul și armonia care se presupune că ar 

trebui să guverneze un astfel de moment unic, cei doi potențiali 

miri se ceartă aprig din motive derizorii. 

http://www.ccs-sv.ro/


Ciocnirea personalităților lor puternice, crizele de ipohondrie ale 

pețitorului, încurcătura în care se găsește tatăl miresei și 

încercările sale disperate de a aplana răbufnirile celor doi tineri 

dau naștere unui comic de situație savuros. 
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Organizația studențească Clubul de Marketing din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), împreună cu 

Ignătescu Media, a organizat, la mijlocul lunii martie, concursul 

de editare fotografică „Editare avansată în photoshop a fotografiei 

tip portrait”, competiție cu o valoare a premiilor în valoare de 100 

de euro. 

Cei 20 de concurenți s-au adaptat perfect cerințelor comunicate de 

Iulian Ignătescu la începutul concursului, organizatorii fiind 

plăcut surprinși de ingeniozitatea participanților în editarea 

fotografiilor. 

Etapa finală a concursului a constat în evaluarea materialelor 

realizate de concurenți. Proba care a ajutat la departajarea 

câștigătorilor a fost realizarea unui material video de 20-30 de 

secunde, în care s-a prezentat un punct de vedere personal cu 

privire la mesajul transmis de fotografia editată care a stat la baza 

concursului. 

Concursul s-a dovedit un real succes, cu rezultate surprinzătoare 

pentru toți cei implicați: s-au descoperit studenți cu reale calități 

și foarte mult talent și pasiune, cărora organizatorii le-au transmis 

să continue explorarea fascinantului univers al artei fotografice. 



Câștigătorii concursului au fost: Premiul 1: Perman Yagmyrov - 

300 de lei; Premiul 2: Vlad Marian Crișcă - 100 lei + Un curs de 

mentorat în cadrul firmei Ignătescu Media; Premiul 3: Ion Ignat - 

50 de lei. 

„Acest eveniment a constituit o bună ocazie să dezvoltăm un 

proiect de lungă durată pentru sprijinirea tinerilor cu reale calități 

în zona artei fotografice. Dacă vor beneficia de sprijin, 

participanții la concurs vor contribui la dezvoltarea acestui 

domeniu în orașul nostru. Clubul de Marketing din cadrul USV și 

Ignătescu Media se vor implica activ în promovarea acestor tinere 

talente în cadrul comunității sucevene”, a arătat Traian Simioniuc, 

președintele Organizației studențești Clubul de Marketing. 

 

 


