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Sinteza articolului 

- Colegiul de 
Informatică „Spiru 
Haret”, furnizor 
important de 
absolvenți pentru 
Facultatea de 
Inginerie Electrică și 
Știința 
Calculatoarelor din 
cadrul USV. Tinerii 
au început să aleagă 
și facultățile de 
construcții și 
mecanică 

radiotop.ro 
16.03.23 

- Directorul Colegiului Național de Informatică <Spiru Haret> din 
Suceava, profesorul de fizică Virginel Iordache, se declară încântat de 
faptul că majoritatea absolvenților unității pe care o conduce doresc să 
meargă la facultate. În același timp, el spune că important este ca la 
finalizarea cursurilor tinerii să-și găsească un loc de muncă în domeniul 
în care s-au pregătit. Directorul a declarat, la Radio Top: „Este foarte bine 
că mai toți absolvenții noștri se duc la facultate. Însă, important este ca 
după ce termină facultatea să aibă un bagaj de cunoștințe acumulat care 
să le permită accesul la un loc de muncă foarte bine plătit. E de preferat 
să facă meseria pentru care s-au pregătit. Din păcate, citeam un studiu în 
care se spunea că 40% dintre cei care termină o facultate sunt angajați în 
alte domenii decât cele pentru care s-au pregătit”. Profesorul Iordache a 
menționat că, în general, absolvenții de la <Spiru Haret> optează pentru 
facultățile de informatică și medicină, dar în ultimii ani au început să se 
îndrepte și către facultățile de construcții și mecanică. De asemenea, el a 
afirmat că <Spiru Haret> este un furnizor important de absolvenți 
pentru Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor de la 
Universitatea <Ștefan cel Mare>. 

Oana Nuțu „Repere pentru 
viață”: 61 de 
specialiști din 
diverse domenii de 
activitate, față în 
față cu elevii 
Colegiului Național 
„Eudoxiu 
Hurmuzachi” 
Rădăuți 
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-- [...]„Cele 120 de activități susținute de invitații noștri au oferit 
posibilitatea tuturor elevilor de a interacționa cu câte 4 din cei 61 de 
invitați, iar utilitatea și succesul evenimentului, confirmate de toate 
părțile implicate, ne obligă să continuăm să avem în vedere astfel de 
demersuri inedite, în sprijinul orientării în carieră a elevilor noștri, și în 
viitor. Peste 1.000 de persoane implicate, profundă recunoștință și 
mulțumire tuturor!”, au transmis reprezentanții colegiului din Rădăuți. 
Printre cei 61 de invitați/ traineri care au luat parte la eveniment se 
numără Gheorghe Flutur (inginer silvic/ președintele Consiliul Județean 
Suceava/ fost senator și fost ministru al agriculturii); Alexandru 
Moldovan (prefectul Sucevei); Bogdan Loghin (primarul municipiului 
Rădăuți); Traian Andronachi (avocat Baroul Suceava/fost manager al 
Spitalului Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” Rădăuți); Cătălin 
Andronic (jandarm/ comandantul detașamentului de pompieri 
Rădăuți); Alexandru Calancea (medic specialist cardiologie/ manager la 
Spitalul Județean de Urgențe „Sf. Ioan cel Nou” Suceava); Ionuț 
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Calenciuc (jurist/ director Centrul Regional de Proceduri și Cazare a 
Solicitanților de Azil Rădăuți); Gabriel Cărăbuș (profesor, bibliotecar, 
director la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava; Gabriel Chifan 
(comisar șef de poliție/ împuternicit Șef al Poliției municipiului 
Rădăuți); Alina Cigoli (medic specialist/ medic de urgență/ medic șef 
secție CPU de la Spitalul Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” 
Rădăuți); George Ciobîcă (judecător/ președinte Judecătoria Rădăuți); 
Mircea Diaconu (profesor universitar/ prorector la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” Suceava); Mihai Dimian (profesor universitar/prorector la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava); Ștefan Purici (profesor 
universitar/prorector la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava); Ionuț 
Epureanu (comisar șef de poliție/ Șef Cabinet al Inspectorului Șef al IPJ 
Suceava/ purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliția al Județului 
Suceava); Doina Popescu (judecător Curtea de Apel Suceava, cadru 
didactic universitar colaborator la Facultatea de Drept și Științe 
Administrative Suceava); Tatiana Vîntur (profesor/ inspector școlar 
pentru educație formală și non formală la Inspectoratul Școlar al 
Județului Suceava) și Angela Zarojanu (director al Teatrului „Matei 
Vișniec” Suceava. 

- Unde fugim de 
acasă... 
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- [...]Emeric Imre & Marius Roje, la Auditorium „Joseph Schmidt” 
Suceava 
Emeric Imre & Marius Roje vor susține un concert la Auditorium „Joseph 
Schmidt” Suceava, începând cu ora 19.00. Evenimentul este organizat de 
Casa de Cultură a Studenților (CCS) Suceava. Prețul unui bilet este 30 de 
lei. Bilete se pot achiziționa online de pe site-ul instituției, www.ccs-sv.ro. 
Prețul unui bilet pentru studenți, elevi și pensionari este de 15 lei. Biletele 
cu reducere se pot achiziționa doar de la sediul CCS, str. Zorilor, nr. 6 
(lângă Auto Albina). [...] 

 


