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Sinteza articolului 

A.B. Studenții suceveni, 
invitați să se înscrie 
la un nou concurs 
organizat de ASSIST 
Software 

www.crainou.ro 
15.03.21 

Actualitate Compania ASSIST Software organizează în perioada 22 martie – 9 aprilie 

a.c. un nou concurs de programare pentru studenții de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, intitulat ASSIST Tech Challenge. Potrivit unui 

comunicat al companiei, pasionații de tehnologie sunt invitați să se 

înscrie, până la 19 martie, în echipe de 3 până la 5 persoane pentru a 

dezvolta o aplicație full-stack pe o temă oferită de organizator. Pe 

parcursul competiției, concurenții vor avea șansa de a simula modul de 

lucru al echipelor de proiect dintr-o companie de software development, 

experimentând procese complexe și interacționând direct cu specialiștii 

din domeniu. La final, pe lângă cunoștințele dobândite, câștigătorii vor fi 

răsplătiți cu premii în valoare totală de 7.500 lei. 

Dar ASSIST Tech Challenge nu este singurul concurs de acest tip pe care 

compania îl organizează. O dată la două luni studenții suceveni sunt 

provocați să își testeze cunoștințele de algoritmică și programare în 

cadrul concursului online ASSIST Coding Challenge, iar anual, angajații 

ASSIST au posibilitatea de a participa la Best Innovative Minds, o 

competiție internă care premiază inovația în tehnologie, munca de 

echipă și originalitatea. 

„Alături de Universitatea «Ștefan cel Mare», ASSIST Software continuă 

să investească cu încredere în capacitatea și dorința de dezvoltare a 

studenților suceveni, organizând diferite concursuri și evenimente la 

care aceștia pot participa gratuit, cu scopul de a pune bazele unei cariere 

de succes în IT” a mai precizat compania. 

N.B. USV, contribuție 
decisivă în 
combaterea efectelor 
cauzate de 
răspândirea SARS-
CoV-2 

www.crainou.ro 
15.03.21 

Actualitate Pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), anul care a 

trecut de la debutul pandemiei de Covid-19 a însemnat perioada în care 

au fost ajustate prioritățile comunității academice, au fost adaptate 

activitățile didactice, de cercetare și sociale în noul context 

epidemiologic, au fost luate măsuri vizând contracararea efectelor 

propagării virusului SARS-CoV-2 la nivelul județului și regiunii de nord-

est a României, a transmis USV într-un comunicat de presă. 



„Confruntată cu cel mai sumbru scenariu, USV a trebuit să ia decizii 

sigure și responsabile pentru studenți și propriul personal, pe de o parte, 

și să își asume implicarea necondiționată în a identifica și implementa 

soluții pentru întreaga comunitate locală și regională, pe de altă parte” a 

transmis universitatea suceveană. 

Astfel, USV a informat că a avut o contribuție decisivă la combaterea 

efectelor cauzate de răspândirea virusului, printr-o serie de acțiuni 

importante. 

Marina 
Constantinoiu 

INSP: Varianta 
britanică a SARS-
CoV-2 circulă deja în 
62% dintre județe și 
probabil va cuprinde 
întregul teritoriu al 
României în viitorul 
apropiat 

www.editiadedimineata.ro 
16.03.21 

Ediția de astăzi Varianta britanică a virusului SARS-CoV-2 circulă deja în 62% dintre 

județe și există o probabilitate mare de a cuprinde întregul teritoriu al 

României în viitorul apropiat, arată o analiză realizată de Institutul 

Național de Sănătate Publică (INSP). 

România a ajuns la 385 cazuri confirmate de infecție cu variante 

emergente, considerate mult mai contagioase, ale virusului SARS-CoV-

2, dintre care 381 cu varianta britanică (linia genetică B.1.1.7), două cu 

varianta sud-africană (B.1.351) și două cu varianta braziliană (P.1). 

Cele 385 de cazuri au fost identificate după realizarea a 849 de 

secvențieri, ceea ce înseamnă o rată de confirmare de 45,3%. 

Secvențierile au fost realizate la 4 laboratoare din România: INCDMM 

Cantacuzino, INBI Matei Balș, MedLife și Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV). 

„Faptul că pentru 26 dintre județe (62%), provenind din toate regiunile 

țării, există evidențe de existență a cazurilor confirmate cu varianta 

B.1.1.7, denotă o răspândire extinsă. În plus, această distribuție reflectă 

mai degrabă solicitările de testare din partea județelor și nu distribuția 

reală a cazurilor care este, cu mare probabilitate, mult mai extinsă”, se 

arată în analiză.[…] 
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Maura Anghel „Femeile folosesc 
cuvântul, după caz, 
ca spadă sau ca 
floretă, într-o luptă 
deschisă cu 
mentalitățile, cu 
stereotipiile, cu 
discriminarea” 

www.ziarulevenimentul.ro 
09.03.21 

__________ dialog cu dna Aurora Ciucă, prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a 

Universității „Ștefan Cel Mare” Suceava și avocat în Baroul Iași 

- Martie este, prin excelență, o lună dedicată femeilor. Sunteți de acord 

cu această afirmație? Pare cumva limitativ... 

- Dacă ne gândim la ziua de 8 martie care a devenit sărbătoare 

internațională înțelegem de ce este asociată întreaga lună cu femeia. Este 

vorba despre drepturi greu câștigate, despre emancipare, despre o 

tradiție care, iată, durează de peste un secol. Femeile de toate vârstele din 



aproape 70 de state de pe toate continentele sunt celebrate în această zi. 

La noi, tot în mod tradițional e ziua mamelor (în lume însă sunt date 

diferite din lunile martie și mai). Sunt omagii aduse femeii, feminității, 

frumuseții. Dacă însă ne referim la 1 martie și la sărbătoarea mărțișorului 

și coborâm pe firul alb-roșu al istoriei, ajungem în antichitatea romană 

și aflăm că erau sărbătoriți deopotrivă bărbații și femeile la începutul 

anului calendaristic. În zilele noastre, mărțișoarele sunt oferite femeilor 

în majoritatea zonelor țării. În Bucovina însă, potrivit cutumei, bărbații 

primesc aceste mici daruri în prima zi de martie și femeile în cea de-a 

opta, care încheie ciclul capricioaselor zile de primăvară (când, potrivit 

legendei, Dochia își scutură cojoacele). Dacă adăugăm și ziua „celor 40 

de mucenici” (9 martie) care, se spune, e fragila linie de demarcație 

dintre  iarnă și primăvară, cu ritualul ei specific bărbătesc, înțelegem că 

bărbații nu sunt deloc neglijați în luna martie...[…] 

N.B. A murit scriitorul 
Nicoale Dabija 

www.crainou.ro 
15.03.21 

Spiritual Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță cu regret trecerea în 

eternitate a scriitorului Nicolae Dabija (n. 15 iulie 1948 – d. 12 martie 

2021), figură marcantă a literaturii române, o voce inconfundabilă nu 

numai în viața literară, ci și în lupta de renaștere națională de la sfârșitul 

anilor ‘80 din Republica Moldova. 

Întreaga sa creație literară – câteva zeci de cărți de poeme, romane, 

eseuri, manuale de istorie etc. – constituie mărturia angajării sale totale 

pentru afirmarea identității românești în coordonate literare. „Ochiul al 

treilea”, cartea sa de poeme din anul 1975, a marcat un moment de 

răscruce în istoria poeziei românești din Basarabia și a devenit expresia 

emblematică a unei întregi generații care a făcut din metaforă un mijloc 

de recuperare a identității naționale.[…] 

_________
_ 

Luna Francofoniei la 
Suceava 

www.stirisuceava.net 
15.03.21 

__________ „Francofonia în comunitate”, proiect francofon inițiat de Biroul Francez, 

datând din 2012, în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul Agenției 

Universitare a Francofoniei și al Asociației „Alianța Franceză din 

Suceava”, își propune să încurajeze învățarea limbii franceze și să 

promoveze valorile Francofoniei în comunitatea suceveană prin cursurile 

de limbă franceză și activitățile tematice din fiecare miercuri, reunite sub 

genericul „După-amiezi francofone”. 

www.agerpres.ro 
15.03.21 



Miercuri, 17.03.2021, ora 17.00, va avea loc Le lancement de la revue 

Rythmes, couleurs et paroles francophones, no. 4/2021/ „Lansarea 

revistei Rythmes, couleurs et paroles francophones, nr. 4/2021”. Revista 

promovează limba franceză, civilizațiile și culturile francofone. Proiectele 

sucevene sau articolele francofonilor și francofililor marchează o 

Francofilie activă la Suceava, ancorată în cea internațională. 

Revista este realizată cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei, 

editorii responsabili fiind dna prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu și 

dna lector univ.dr. Mariana Șovea, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava. Numărul 4 al revistei are ca temă „La Francophonie des 

jeunes”/ „Francofonia tinerilor” și încearcă să pună în evidență activități 

și proiecte destinate tinerilor din județul Suceava, dar și din țară – 

studenți, liceeni, elevi, copii.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


