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Local 

 

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, este așteptată vineri, 

la Suceava, în cadrul festivității de premiere a Olimpiadei 

Naționale de Informatică, secțiunea liceu, competiție organizată 

la Suceava, în perioada 30 aprilie – 4 mai.  

Evenimentul este programat pentru 3 mai 2019, de la orele 

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

Etapa națională a Olimpiadei de Informatică reunește la Suceava 

circa 360 de elevi din clasele IX – XII, însoțiți de 47 de 

profesori.  

Ecaterina Andronescu vine la Suceava la invitația rectorului 

USV Valentin Popa, care este și președintele de onoare al ediției 

din acest an a Olimpiadei.  
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Actualitate 

 

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu este 

așteptată vineri la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, la 

invitația rectorului USV,  Valentin Popa, să participe la 

festivitatea de premiere a laureaților Olimpiadei Naționale de 

Informatică, care anul acesta se desfășoară la Suceava, în 



Olimpiadei de 

Informatică, vineri 

seară, la USV  

 

perioada 29 aprilie – 4 mai 2019. 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” prof. univ. dr. Valentin 

Popa a transmis că, în calitate de co-organizatori, USV, 

împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Colegiul 

Național de Informatică Spiru Haret și alte colegii și licee din 

județul Suceava, au transmis o invitație ministrului Educației 

Ecaterina Andronescu, pentru a participa la acest eveniment. 

„Doamna ministru ne-a transmis că va încerca să ajungă la 

festivitatea premiere, care se va desfășura vineri seară, începând 

cu ora 19.30, pe esplanada USV. Vor fi premiați competitorii  

care vor fi situați pe locurile I, II, III precum și cei cu mențiuni 

pentru fiecare dintre cele patru clase înscrise, a IX-a, a X-a, a XI-

a și a XII-a, care concurează la Olimpiada Națională de 

Informatică, care se desfășoară la Suceava, în aceste zile”, a 

explicat rectorul USV, Valentin Popa. 

Reamintim că în aceste zile, la Suceava, se desfășoară faza 

națională, ediția 2019 a Olimpiadei de Informatică. La 

competiție participă 355 de elevi de liceu din toată țara din care 

12 elevi reprezintă județul Suceava, de la colegiile  Ștefan cel 

Mare din Suceava,  Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți, Mihai 

Eminescu din Suceava și liceele Filadelfia din Suceava și Ion 

Luca din Vatra Dornei.  
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Social 

 

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, va veni vineri, la 

Suceava, la invitația rectorului USV Valentin Popa. 



Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

 

Ministrul Ecaterina Andronescu va fi prezentă la  festivitatea de 

premiere a Olimpiadei Naționale de Informatică, secțiunea liceu, 

competiție organizată la Suceava, în perioada 30 aprilie – 4 mai. 

Evenimentul va avea loc pe 3 mai 2019, de la orele 19:30, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Trebuie precizat că etapa națională a Olimpiadei de Informatică 

reunește la Suceava circa 360 de elevi din clasele IX – XII, 

însoțiți de 47 de profesori. 
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Actual 

Ecaterina Andronescu a fost invitată de fostul ministru PSD al 

Educației, Valentin Popa, la Olimpiadei Naționale de 

Informatică. 

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, va participa, vineri, 

la Suceava, la festivitatea de premiere a Olimpiadei Naționale de 

Informatică, secțiunea liceu. Competiția este organizată la 

Suceava, în perioada 30 aprilie – 4 mai. 

Evenimentul la care este așteptată Ecaterina Andronescu va avea 



 loc vineri, 3 mai, de la ora 19.30, la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava. 

La Olimpiada de Informatică participă 360 de elevi din clasele 

IX-XII, însoțiți de 47 de profesori. 
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Obiectiv de Suceava 

 

 

 

Local 

 

Această competiție școlară se desfășoară la Suceava și este 

organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în 

parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Colegiul Național „Petru 

Rareș”, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”, Colegiul 

Economic „Dimitrie Cantemir”, Liceul Teoretic „Filadelfia” și 

www.ziare.com 

02.05.19 

 

www.stirimoldova24.ro 

02.05.19 



Olimpiadei 

Naționale de 

Informatică 

 

 Liceul cu Program Sportiv  

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, va fi prezentă vineri, 

3 mai, la festivitatea de premiere a Olimpiadei Naționale de 

Informatică, competiție școlară care se desfășoară zilele acestea 

la Suceava. 

Olimpiada este organizată de Inspectoratul Școlar Județean 

Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava și Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Colegiul 

Național „Petru Rareș”, Colegiul Național de Informatică „Spiru 

Haret”, Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, Liceul Teoretic 

„Filadelfila” și Liceul cu Program Sportiv. După cum reiese din 

declarațiile inspectorului școlar de informatică, profesorul Daniel 

Vlad, vor veni la Suceava 350 de elevi din clasele IX-XII și 47 

de cadre didactice. Lotul județului nostru este format din 12 

elevi. Probele vor avea loc în patru centre de concurs, și anume 

la Colegiul de Informatică „Spiru Haret”, la Colegiul Economic 

„Dimitrie Cantemir”, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

și la Colegiul Național „Petru Rareș”. Concurenții vor susține 

două probe practice și o probă de baraj, urmând să se stabilească 

lotul național. Durata fiecărei probe de concurs va fi de patru ore, 

iar punctajul final al fiecărui concurent se va obține prin 

cumularea punctelor acordate fiecărei probleme din probele de 

concurs. Probele de baraj se vor organiza după încheierea etapei 

naționale a olimpiadei, în vederea constituirii lotului național 

lărgit de seniori . 

Președintele de onoare al ediției din acest an a Olimpiadei 

Naționale de Informatică este prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, 

rectorul 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. 

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 la-

boratoarele 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. 

Festivitatea de premiere a Olimpiadei va fi organizată 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. Ministrul 

Ecaterina Andronescu vine la Suceava la invitația rectorului 

USV Valentin Popa. 
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Local 

 

Olimpiada Națională de Informatică, secțiunea liceu, se 

desfășoară la Suceava, în perioada 30 aprilie - 4 mai, reunind la 

masa competițională circa 360 de tineri IT-iști, însoțiți de 47 de 

profesori. 

Pe durata celor aproape cinci zile, oaspeții 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 și piese de teatru. 

În concurs, Suceava va fi reprezentată de 12 elevi, șapte dintre ei 

fiind de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Gongul de start al evenimentului s-a dat marți seară, pe 

esplanada din fața corpului A al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV). 

A fost o festivitate cu secvențe neconvenționale, în aer liber, 

optimismul și buna dispoziție conturând tabloul ceremoniei de 

deschidere a ediției 2019 a olimpiadei. 

Pentru început a fost invitat să ia cuvântul rectorul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, însă, spre surprinderea tuturor, în 

scenă și-a făcut apariția Bobi Dumitraș, membru al trupei de 

muzică și de umor Fără Zahăr, cunoscut și pentru numerele sale 

de stand-up din cadrul unei emisiuni TV. 

„Rector” al Universității pentru câteva minute bune, Bobi a oferit 

câteva pastile de umor arbitrate cu aplauze zgomotoase de către 

adolescenții prezenți. 



Acesta a menționat că olimpiada de la Suceava are un scop 

precis, acela de a crea o punte între generații, respectiv „părinții 

și bunicii din zona Bucovinei vor să afle niște lucruri care-i 

frământă de mult timp. Părinții vor să afle cum ați continuat să 

vă jucați la calculator deși ei v-au luat cablul de alimentare, iar 

bunicii, și în special bunicuțele, vor să afle răspuns la întrebarea 

<Dar ce înseamnă asta, maică, informatică?>”. 

Cel care a furat identitatea rectorului a mizat pe glume tonice, 

conectate la preocupările actuale ale adolescenților, multe cu 

referire la disciplina olimpiadei, episodul de umor al lui Bobi 

fiind, fără îndoială, preferatul elevilor. 

A urmat și cuvântul adevăratului rector al USV, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, acesta menționând că, din 2018, elevii sunt 

beneficiarii unei noi metodologii de organizare a olimpiadelor și 

a concursurilor școlare. 

Una dintre cele mai importante schimbări vizează numărul de 

participanți, mai mare față de anii anteriori. 

O altă modificare face referire la cuantumul cheltuielilor de 

organizare, acestea s-au dublat, fiind primul an când s-au alocat 

câte 100 de lei/participant. 

O altă prevedere a noii metodologii încurajează universitățile să 

co-organizeze împreună cu inspectoratele școlare astfel de 

olimpiade pentru ca elevii să ia contact cu universitățile 

românești. 

„Vă încurajăm astfel să faceți studiile în România, școala noastră 

de informatică este cu adevărat importantă și în Europa, și în 



lume. Este greu să găsiți în străinătate un raport preț/calitate mai 

bun”, a menționat rectorul USV. 

În discursul său, acesta a făcut referire și la meseriile viitorului, o 

serie de studii arătând că în anul 2050, 85% dintre locurile de 

muncă vor fi alocate unor meserii pe care încă nu le cunoaștem. 

Totodată, alte studii spun că în doar 10 ani, 800 de milioane de 

locuri de muncă vor fi desființate de automatizare. 

„La USV suntem conștienți că segmentul IT are o pondere de 6% 

din PIB-ul României și de aceea pregătim tineri în șapte 

programe de IT, din toamnă vor fi opt, alăturându-se <Media 

digitală>. Viitoarea limbă străină mondială va fi limbajul de 

programare, iar voi sunteți cei mai buni vorbitori din România ai 

acestei limbi”, a mai menționat Valentin Popa. 

Alocuțiuni au mai susținut Cristian Cuciurean – inspector școlar 

general al IȘJ Suceava, prof. Virginel Iordache – senator, Ion 

Lungu – primarul municipiului, Cristina Anton – președinte 

executiv al olimpiadei, Giorgie Vlad – inspector școlar de 

informatică. 
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Local 

 

Vineri, 3 mai 

The Mono Jacks, la USV 

The Mono Jacks concertează vineri, de la ora 19.30, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), pe esplanada 

din fața corpului A, în cadrul festivității de închidere a 

Olimpiadei Naționale de Informatică. 

În deschidere evoluează Trupa 9. Intrarea este liberă. 



Marți, 7 mai 

Spectacolul „Regina Maria. Regina tuturor românilor”, pe scena 

Universității 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV) aduce la Suceava spectacolul „Regina 

Maria. Regina tuturor românilor”, marți, 7 mai, de la ora 19.00. 

Piesa de teatru este o dramatizare a jurnalelor de război din 1916, 

1917 și 1918 ale Reginei Maria. 

Dramatizare și adaptare scenică: Edith Negulici și Liana 

Ceterchi, un spectacol cu și de Liana Ceterchi, costume: Alina 

Gurguță, muzică: Elena Albu, video/sunet: Leo Bacica, Ana 

Turos și Gabriela Alexandru. 

Spectacolul va fi găzduit de Auditorium „Joseph Schmidt”, iar 

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

pensionari este de 10 lei. 

 

 

______ 

 

Profesorul de 

fizică Marian 

Sheffel a încetat 

din viață 
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Local 

 

Pe 28 aprilie, în prima zi de Paști, a încetat din viață respectatul 

profesor de fizică Marian Scheffel. Scheffel, refugiat de război, 

s-a născut pe 25 septembrie 1933 în comuna Jadova, județul 

Storojineț, din Bucovina de Nord. Conform copiilor săi, Carmen 

și Dorin, tatăl lor a locuit, rând pe rând, la Buftea - județul Ilfov, 

Vatra-Moldoviței, Demăcușa, Breaza, Câmpulung Moldovenesc 

și Suceava. 

Marian Scheffel a absolvit Școala medie tehnică pentru 



exploatarea și industrializarea lemnului din Câmpulung 

Moldovenesc, promoția 1952, și Facultatea de Matematică și 

Fizică din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași. 

A fost profesor de fizică și director la liceele „Dragoș Vodă” din 

Câmpulung Moldovenesc și „Ștefan cel Mare” din Suceava. Din 

anul 1973 a ocupat prin concurs postul de lector și apoi de 

conferențiar universitar cu doctorat în fizică, șef de catedră la 

Discipline fundamentale la Facultatea de Mecanică a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Marian Scheffel s-a 

pensionat în 2003. În mormântarea are loc astăzi, la Cimitirul 

Pacea Vechi. 
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