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Olimpiada Națională de Informatică 2019, secțiunea liceu, se va 

desfășura la Suceava, în perioada 30 aprilie – 4 mai. 

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

cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, sunt organizatorii 

acestui eveniment deosebit de important pentru tinerii IT-iști din 

toată țara. Președintele de onoare al ediției din acest an a 

Olimpiadei Naționale de Informatică este prof.univ.dr.ing. 

Valentin Popa, Rectorul USV. 

Potrivit unui comunicat al USV, pe durata celor aproape cinci 

zile, elevii și profesorii însoțitori vor avea un program încărcat, 

probele de concurs alternând cu un program turistic și cultural, 

care va include o vizită la Cetatea de Scaun a Sucevei și la 

Muzeul de Istorie, alături de piesele de teatru „Cyrano de 

Bergerac”, care va fi jucată pe scena Auditorium-ului „Joseph 

Schmidt”, și „Cosmic”, care va putea fi urmărită la Observatorul 

Astronomic  al Universității. 

„Programul Olimpiadei cuprinde 2 zile de concurs, cu durata de 

4 ore, în cadrul cărora, cei aproape 400 de elevi participanți se 

vor întrece pentru stabilirea premiilor și medaliilor la nivel 

național. În a treia zi de concurs, va fi organizată o probă de 

baraj, la care vor participa elevii situați în partea superioară a 

clasamentului după primele două zile de concurs, probă prin care 



se va definitiva componența lotului lărgit al României, care 

urmează să se pregătească pentru Olimpiada Internațională de 

Informatică”, a arătat sursa citată.  

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui probele 

de concurs pentru clasele a XI-a și a XII-a și proba de baraj 

menționată anterior. Toate probele se vor desfășura în 

laboratoarele Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor din cadrul USV.  Astfel, în fiecare dintre zile, în 

jur de 180 de elevi vor solicita la maximum tehnica de calcul 

modernă de care dispune facultatea, în încercarea de a rezolva 

probleme cu un grad ridicat de dificultate. 

Festivitățile de deschidere și premiere ale Olimpiadei vor fi 

organizate pe esplanada din fața Corpului A al Universității (sau 

în Aula Magna a USV, dacă starea vremii nu va permite 

desfășurarea lor în aer liber). Festivitatea de premiere se va 

încheia cu un spectacol susținut de formațiile Nouă și Mono 

Jack’s. 
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Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, care a participat, luni, 

la USV la o dezbatere academică privind comunicarea le-a 

recomandat studenților să se implice în politică dacă își doresc 

schimbări și le-a sugerat să înceapă prin implicarea în acțiuni de 

voluntariat unde pot învăța să lucreze în echipă sau să facă 

anumite schimbări. 

„Eu știu că politica în ultima perioadă are conotații negative și 

tot ce ține de politică este perceput și de voi și de marea 

majoritate ca fiind o zonă murdară, o zonă cu compromisuri”, a 



greu să schimbi spus prefectul. 

Ea a arătat că dacă tinerii prezenți la dezbatere doresc să schimbe 

ceva, atunci trebuie să se implice. 

„Cu cât sunt mai mulți în aceste organizații politice, oameni ca 

voi care vor ceva diferit, care vor să schimbe, cu atât șansa de 

schimbare este mai mare. De pe margine este cam greu să 

schimbi. Nu excludeți nici implicarea în politică. La modul cât 

mai sincer. La modul în care viitorul vi-l construiți voi. Nu de 

unul singur. Trebuie să fiți cât mai mulți în zona decizională ca 

să puteți schimba în direcția pe care o doriți”, a spus Mirela 

Adomnicăi. 

Ea le-a sugerat studenților să înceapă prin implicarea în activități 

de voluntariat. 

„Implicați-vă foarte mult în activitatea de voluntariat. Acolo 

exersați lucrul în echipă, posibilitatea de a schimba, parteneriate. 

Începeți de acolo”,a fost sfatul prefectului Mirela Adomnicăi. 
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CSU Suceava are moral bun înaintea meciului de mâine din 

cadrul turneului play-out al Ligii Naționale de handbal 

masculine. Adversara echipei sucevene, în sala ”Dumitru 

Bernicu” de la ora 18.00, va fi U Cluj, echipă care nu a adunat 

niciun punct în acest szon competițional. 

„În mod normal ar trebui să fie un meci ușor, dar trebuie să fim 

concentrați și să ne facem jocul nostru. Este om ocazie deosebită 

de a ne pregăti pentru partide următoare cu CSM Făgăraș, una 

decisivă pentru parcursul nostru până la final. 

Moralul a revenit la cote bune și nu ne gândim decât la victorie 

în disputa cu U Cluj” a declarat pivotal Alexandru Ionescu. 

După partida de miercuri, 24 aprilie, acasă cu U Cluj, CSU 

Suceava va juca din nou pe teren propriu cu CSM Făgăraș, joi 2 

mai. Pentru elevii antrenorului Adrian Chiruț vor urma apoi două 

jocuri deosebit de interesante, în deplasare, cu HC Buzău și CSM 

Bacău. 

„Suntem pe o linie ascendentă, nu este o revenire de formă sau 

așa ceva pentru că este final de campionat, dar a revenit 

atitudinea în jocul nostru. În mod normal nu există probleme 

pentru partida cu U Cluj, dar pentru noi este importantă 

pregătirea disputei cu CSM Făgăraș. Aceste două dispute 

treebuie să reprezinte șase puncte pentru a aborda cu curaj ultima 

parte a campionatului. 



roblemele fizice de lot sunt legate doar de Petrea șI de Olariu, 

problemele „psihice”, fiind mai complicate. Cum din sezonul 

viitor numărul jucătorilor străini din Liga Națională a României 

va scădea drastic, prețul tinerilor români și a celor de 

perspectivăva fi în fierbere. 

La echipa noastră avem nouă jucători la final de contract și este 

greu să rezolvăm toate problemele. Oricum, noi ne aflăm în 

discuții cu băieții și sperăm să-i păstrăm pe o parte din ei. Este 

normal ca o parte dintre ei să plece, pentru că au muncit să joace 

pentru play-off sau alte competiții și pentru că își doresc altceva, 

dar sperăm ca unii dintre ei să rămână și să lupte până la capăt. 

Nu va fi deloc ușor, dar dacă vrem să rezistăm în primul eșalon 

valoric al handbalului românesc, trebuie să investim” a declarat 

antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț. 
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Meci de 1 solist în sala „Dumitru Bernicu”, acolo unde CSU 

Suceava primește mâine seară, de la ora 18.00, vizita 

Universității Cluj, în cadrul etapei a III-a din play-out-ul pentru 



clasate menținerea în Liga Zimbrilor la handbal masculin. Gazdele nu se 

așteaptă să întâmpine probleme în fața unei formații care nu a 

cucerit vreun punct în actualul sezon. 

 

Marius Șuiu 
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Miercuri, de la ora 18.00, echipa de handbal a Universităţii 

Suceava revine în faţa propriilor suporteri, cu un meci în 

compania celor de la Universitatea Cluj, contând pentru etapa a 

treia din turul play-out-ului Diviziei Naţionale. Elevii 

antrenorilor Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei sunt obligaţi să 

câştige cele trei puncte, în faţa unei echipe ce n-a reuşit să 

câştige nici un punct în acest sezon şi pe care au învins-o fără 

probleme în cele două întâlniri din sezonul regulat.    

„Întâlnim miercuri ultima clasată şi după părerea noastră e cel 

mai uşor meci din acest play-out. Noi trebuie să ne facem jocul şi 

să câştigăm cele trei puncte, mai ales că avem un moral foarte 

bun după egalul de la Baia Mare, de unde nu multe echipe pleacă 

cu puncte. În acest meci sper să reuşim să-l pregătim pe 

următorul, cu Făgăraş, mult mai important în îndeplinirea 

obiectivului”, a explicat pivotul sucevenilor, Alexandru Ionescu. 

_________ Activitati 

deosebite in 

incheierea 

sarbatorii de la 

Liceul Teoretic 

„Ion Neculce” 

Targu Frumos 

www.bittv.info 

22.04.19 

_________ Zilele Liceului Teoretic „Ion Neculce” din orasul Targu Frumos 

s-au incheiat la finalul saptamanii trecute cu doua activitati de 

amploare. Joi, 18 aprilie a.c., scoala a organizat la Casa de 

Cultura „Garabet Ibraileanu” un simpozion judetean cu 

participare internationala. 

 

Au fost prezenti reprezentanti ai administratiei locale, ai 

Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, delegatii scolare din 



Chisinau, Ucraina, Iasi si Pascani si prof. univ. dr. Dumitru 

Boghian, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava. 

_________ Fii voluntar de 

Ziua Pamantului! 

www.ziare.com 

22.04.19 

 

_________ Luni, 22.04.2019 incepand cu ora 09.00 s-a desfasurat in Parcul 

Sipote din municipiul Suceava o actiune de ecologizare prin care 

s-a sarbatorit ZIUA PAMANTULUI. 

Actiunea a fost organizata in parteneriat de catre Directia Silvica 

Suceava si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Suceava in 

baza protocolului semnat la nivel national de catre Regia 

Nationala a Padurilor - ROMSILVA si Ministerul Tineretului si 

Sportului. La activitate au participat aproximativ 65 de persoane, 

angajati ai Directiei Silvice Suceava, ai Ocolului Silvic Patrauti, 

ai Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Suceava, dar si 

voluntari specializati in lucrul in zona forestiera. De asemenea, la 

eveniment au luat parte cu entuziasm elevi si studenti 

reprezentand mai multe organizatii neguvernamentale judetene 

de tineret: Consiliul Judetean al Elevilor Suceava, Clubul 

INTERACT Suceava Bucovina si Asociatia Studentilor din 

Universitatea Suceava. In urma parcurgerii traseului pietonal din 

Parcul Sipote pana la Statuia Ecvestra a lui Stefan cel Mare si 

scarile de acces din padure s-au strans aproximativ 50 de saci de 

deseuri, in special sticle si materiale plastice, aruncate in 

vegetatia de pe traseu. 

Elevii si studentii suceveni au remarcat faptul ca o parte a zonei 

s-a prezentat curata, fapt datorat actiunii de ecologizare 

organizate de Directia Silvica in urma cu 2 saptamani, dar si 

faptul ca zona scarilor de metal si a celor de beton este plina de 

deseuri aruncate de cei care parcurg aceste trasee spre Cetatea de 

Scaun sau Statuia Ecvestra a lui Stefan cel Mare. Din pacate 

www.newsme.ro 

22.04.19 

 



lipsa cosurilor de gunoi este unul din factorii principali ai 

resturilor aruncate in vegetatie, evident, pe langa minima 

educatie civica de care ar trebui sa dea dovada unii vizitatori ai 

zonei. 

Deseurile colectate au fost transportate la un centru specializat in 

vederea reciclarii. 
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_________ „Doctoratul este acum un parcurs firesc, până la 35 de ani, pentru 

un tânăr care studiază în sistemul de învăţământ Bologna. S-a 

schimbat optica, faţă de acum 20-30 de ani, când doctoratul 

însemna o încununare a carierei”, a declarat prof. dr. ing. Eugen 

Rusu, preşedintele Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat 

de la Galaţi şi membru corespondent al Academiei Române. 

Prezent la deschiderea Conferinţei despre scrierea lucrărilor 

ştiinţifice, organizată de Departamentul pentru Formare Continuă 

şi Transfer Tehnologic, Rusu a explicat că există standarde noi 

de evaluare a unei teze de doctorat, aplicabile din 2018 şi că 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi va organiza un curs 

destinat doctoranzilor, în care să se explice care sunt greşelile de 

evitat în scrierea unei lucrări, astfel încât şcoala doctorală 

gălăţeană să nu aibă probleme în validarea tezelor. Tot el a 

amintit de programul de studii post-doctorale de trei ani, 



Antreprenor Doc, organizat de universitatea gălăţeană în 

colaborare cu Politehnica Bucureşti, „Ovidius” Constanţa, 

Universitatea Maritimă din Constanţa şi Universitatea din 

Suceava, prin care se vor acorda 100 de burse per total celor care 

doresc să-şi continue studiile doctorale şi post-doctorale. 

„E foarte importantă activitatea postdoctorală. La finalul unui 

stagiu de doctorat, tânărul abia învaţă cum să scrie o lucrare 

ştiinţifică, într-un program post doctoral se desăvârşeşte. E 

esenţial să ne dezvoltăm şi să ne internaţionalizăm”, a mai spus 

Eugen Rusu. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a organizat, prin 

DFCTT, un curs intitulat „Bune practici de lucru privind 

realizarea și publicarea lucrărilor științifice”, la care doctoranzii 

UDJG au avut acces gratuit. 

Pe 13-14 iunie, cei 500 de doctoranzi de la Galaţi vor avea 

ocazia să participe la cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei 

Ştiinţifice a Şcolilor Doctorale, cu invitaţi de seamă din ţară şi 

străinătate. 

 

_________ Continental 

Competition: 

Peste 45 mii euro 

oferite studenților 

www.stiridesibiu.ro 

23.04.19 

_________ Peste 100 de studenți din 11 centre universitare din țară au 

concurat la Sibiu în finala Continental Technical Competition. 

Cei mai inovativi tineri au fost răsplătiți cu premii în valoare 

totală de peste 45 mii euro. 

În cadrul celei de a XII-a ediții a Continental Technical 

Competition, găzduită în luna aprilie de Biblioteca Universității 

„Lucian Blaga”, studenții au fost provocați să găsească soluții la 

diferite teme din industria automotive, fiind aduse în atenția 

tinerilor teme precum vehiculele interconectate, securitatea 



cibernetică, optimizarea inteligentă a producției și conducerea 

autonomă. 

Competiția s-a desfășurat pe patru probe de concurs: 

Cybersecurity, Connected Electric Vehicles, Production Flow 

Optimization și Debate – Ethical Aspects of Autonomous 

Driving. 

La finalul competiției organizată de concernul german, pentru 

fiecare probă tehnică, s-au premiat primelor trei echipe cu cele 

mai bune rezultate: locul I – 700 de euro, locul II – 500 de euro 

și, respectiv, locul III – 300 de euro, precum și un premiu special 

pentru câștigătorii probei de Debate. 

Câștigătorii competiției 2019: 

Proba Cybersecurity: 

Locul I, 700 EUR: Andrei Grigoraș – Universitatea Politehnică 

București 

Locul II, 500 EUR: Ștefan Alexandru Mudrag – Academia 

Tehnică Militară București 

Locul III, 300 EUR: Darius Moldovan – Universitatea din 

Petroșani 

Proba Connected Electric Vehicles 

Locul I, 700 EUR: echipa SACPI – Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Știință și Tehnică din Târgu-Mureș 



Locul II, 500 EUR: echipa TechM – Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 

Locul III, 300 EUR: echipa MicroWire – Universitatea Tehnică 

din Moldova 

Proba Production Flow Optimization 

Locul I, 700 EUR: echipa Whatever – Universitatea din Pitești 

Locul II, 500 EUR: echipa MMA – Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu 

Locul III, 300 EUR: echipa MmMe – Universitatea din Pitești 

Proba Debate – Ethical Aspects of Autonomous Driving 

Andrei Grigoraș – Universitatea Politehnică București 

Cristina Ghiorghe – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Mihai Corlea – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Alexandra-Madalina Dumitru – Universitatea „Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Ioana-Madalina Smeu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Dragos Circiumariu – Universitatea din Craiova 

Teddy Ilina – Universitatea din Craiova 



Octavian Serbanica – Universitatea din Craiova 

 


