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Sâmbătă, 22 decembrie 

Horia Brenciu concertează la Suceava 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV) invită sucevenii la un concert susținut de 

Horia Brenciu & HB Orchestra. 

Evenimentul este programat pentru sâmbătă, 22 decembrie, de la 

ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava 

Prețul unui bilet este de 50 de lei sau 30 de lei pentru elevi și 

studenți. 

Biletele se pot achiziționa online pe www.ccs-sv.ro 

sau www.biletesuceava.ro, de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților (str. Zorilor nr. 6, lângă Auto Albina) sau la 

secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor. 

Informații suplimentare la 0752 092 606. 
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Telekom România a anunţat câştigătorii celei de-a IX-a ediţii a 

http://www.ccs-sv.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biletesuceava.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0M6sZYr30ZCWuGH0fYiBFzTaiKj_FDp_NpzLReWEOzg3Uz5aaS3GyPyqA&h=AT0-v8bIxSoPgJ8x1aoYxxPlLnf5j-e1fotHaCcU5QiyX9IgWzDCrxUELakBoY44x0cJ4z7DRFQVzZpLNWkl8PFiFlvqSWBKMbOZKtFEvZZKfXp3c_huakiln3wqUK2P0Mc


Universităţii din 

Suceava, câştigător 

în cadrul unui 

program de burse 

iniţiat de Telekom 

 

 

 

programului „Bursele Telekom”, Ştefan Şovea, student al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), numărându-se 

printre cei cinci studenţi selectaţi. 

Acesta va beneficia de susţinere financiară în perioadele 

ianuarie-iunie şi octombrie-decembrie 2019, bursa lunară având 

o valoare de 1.900 de lei. Anul acesta s-au înscris în competiţie 

75 de tineri, din care juriul a ales 10 finalişti şi cinci câştigători 

în urma interviurilor de selecţie. 

Ştefan este student în anul I la Facultatea de Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor, specializarea Calculatoare, remarcându-

se prin activitatea sa în domeniu inventicii, inovaţiei, tehnicii şi 

IT. A fost laureat în cadrul multor competiţii din ţară, dar şi de 

peste hotare (inclusiv în SUA). 

Ediţia de anul acesta a programului „Bursele Telekom” s-a 

adresat studenţilor aflaţi în anul I de studiu într-o instituţie de 

învăţământ superior din România, învăţământ la zi, profil real, la 

specializările automatică şi calculatoare, cibernetică, informatică, 

matematică, inginerie electrică, electronică, telecomunicaţii sau 

tehnologia informaţiei. 

Florina Şerban, expert Responsabilitate Corporativă, Telekom 

România, a menţionat: „În fiecare an, prin programul «Bursele 

Telekom» descoperim tineri excepţionali, care ne impresionează 

prin dorinţa de a face performanţă în educaţie, prin ambiţia de a-

şi construi un parcurs profesional încă din primii ani de facultate, 

dar şi prin responsabilitatea şi spiritul civic de care dau dovadă 

prin implicarea în proiecte extracurriculare. Generaţia digitală 

este foarte bine pregătită, curioasă să descopere şi să inoveze, 

ceea ce face ca misiunea juriului să fie extrem de dificilă în 



alegerea câştigătorilor”. 

Programul a fost lansat în anul 2010 şi a susţinut an de an 

studenţi cu performanţe deosebite în domeniul lor de studii. Până 

în prezent, 110 bursieri, studenţi la universităţi de prestigiu din 

România, au beneficiat de susţinere financiară din partea 

Telekom. 

 

 


