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Universități 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui, în perioada 

octombrie-noiembrie 2019, cea de-a patra ediție a competiției 

internaționale de securitate cibernetică CTF (‘Capture The Flag’) 

dedicată studenților. 

După o etapă de calificări, care va avea loc în perioada 24-25 

octombrie, vor fi selectate echipele finaliste care vor concura în 

cadrul competiției în intervalul 27-29 noiembrie. 

 

Principalul obiectiv al acestei competiții este să îi încurajeze pe 

studenți să își perfecționeze competențele și să își îmbunătățească 

abilitățile practice și intelectuale în domeniul securității 

cibernetice. Competiția constă în rezolvarea unor diferite provocări 

prin exploatarea slăbiciunilor și vulnerabilităților aplicațiilor web 

și sistemelor de operare, într-un interval de timp limitat și într-un 

mediu de controlat. 

Cei care doresc să participe la această competiție trebuie să se 

înregistreze on-line și să fie înscriși la o universitate acreditată. 

www.agerpres.ro 
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_______ Organizația studențească Clubul de Marketing, din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, organizează sâmbătă, 26 

octombrie, începând cu ora 9:30, o acțiune de salubrizare în zona 

parcului Șipote, intitulată „Împreună pentru un oraș curat!”. Prin 

această activitate, studenții doresc să tragă un semnal de alarmă în 



initiata de studenti 

ai USV 

ceea ce privește pericolele pe care le generează poluarea asupra 

sănătății noastre, mai ales atunci când frecventăm aceste zone 

intens poluate și asupra cărora nu își concentrează nimeni atenția. 

Totodată, reprezentanții Organizației studențești Clubul de 

Marketing doresc să dea un exemplu tinerilor din orașul Suceava 

și să-i convingă pe aceștia să se implice tot mai mult în acțiuni 

asemănătoare care le poate oferi respect de sine și respect din 

partea comunității în care trăiesc. 

„Cu prilejul organizării acestei acțiuni, invităm persoanele 

interesate să participe la eveniment și să ne ajute să curățăm parcul 

Șipote, căruia, cu siguranță, mulți dintre noi îi călcăm aleile. 

Organizatorii vă așteaptă în număr cât mai mare pe data de 26 

octombrie 2019, la ora 9:30, la intrarea în parc pentru a-i cunoaște 

pe ceilalți participanți și pentru a se organiza cât mai eficient 

activitatea!”, transmite Clubul de Marketing.  

Pentru informații suplimentare: 

https://www.facebook.com/Clubul-de-Marketing-

2174710395925178/ sau clubul_de_marketing@yahoo.com. 
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Joi, 24 octombrie 

Concert cu Emeric Imre 

Îndrăgit folkist clujean Emeric Imre va concerta joi, 24 

octombrie, de la ora 19.00, pe scena Auditoriumului „Joseph 



Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare”. Prețul unui bilet este 

de 20 de lei sau 10 lei pentru studenți, elevi și pensionari. 

Biletele se pot achiziționa și online de pe http://www.ccs-

sv.ro/concert-folk-emeric-imre/sau de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților. 

 

Sâmbătă, 26 octombrie 

Cargo concertează la Suceava 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității din Suceava 

aduce la Suceava un concert al trupei Cargo. 

Spectacolul este programat de la ora 19.00, la Casa de Cultură a 

Sindicatelor. Prețul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru 

studenți, elevi și pensionari. 

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

Informații suplimentare la 0752 092 606. 
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La finele primei părți a campionatului seriei A a Diviziei A de 

handbal masculin, CSU Suceava ocupă locul I, la egalitate de 

puncte cu Magnum Botoșani. În acest sezon competițional se vor 

juca două tururi și două retururi în cele cinci formații ale seriei A. 

Până la următorul meci oficial de campionat este o pauză de trei 

săptămâni în care CSU Suceava, are un singur joc oficial, cel din 

șaisprezecimile Cupei României, care va avea loc în 3 noiembrie 

www.svnews.ro 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccs-sv.ro%2Fconcert-folk-emeric-imre%2F%3Ffbclid%3DIwAR162qKMS5U3D6rWQAu3UBbfCtb05qLrkcyHy31BmPm_hMCSj5FzFz7lXoA&h=AT3Bkf7H_1e1YN3lSEKd6hXiQ4Y50nWr_FyofRgTaDUy2dtBh7FhB06eSSx9nNmBEhn0gkfFN5hT14H5NYKcg5sroenyIsk5FSwlndSxIm9eNLY2pAnG23VnC0UsFTMexPk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccs-sv.ro%2Fconcert-folk-emeric-imre%2F%3Ffbclid%3DIwAR162qKMS5U3D6rWQAu3UBbfCtb05qLrkcyHy31BmPm_hMCSj5FzFz7lXoA&h=AT3Bkf7H_1e1YN3lSEKd6hXiQ4Y50nWr_FyofRgTaDUy2dtBh7FhB06eSSx9nNmBEhn0gkfFN5hT14H5NYKcg5sroenyIsk5FSwlndSxIm9eNLY2pAnG23VnC0UsFTMexPk
http://www.ccs-sv.ro/


și în care elevii antrenorului Adrian Chiruț vor întâlni, în deplasare, 

gruparea CSM Alexandria. 

„Avem o perioada de pauză destul de mare și chiar le-am dat liber 

jucătorilor noștri până miercuri. Chiar dacă avem în program 

meciul de Cupă cu Alexandria, vom încerca să mai programăm 

câteva partide amicale cu formații cât mai competitive pentru a ne 

putea menține în formă. 

În ceea ce privește cele două accidentări și partida cu CSU Galați, 

ale lui Leordean și Pintilei, din fericire, ele nu sunt atât de grave 

cum au părut la prima vedere și cred că în această perioadă de 

pauză competițională cei doi își vor reveni” a declarat antrenorul 

echpei de handbal masculin CSU Suceava, Adrian Chiruț. 
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_______ Opt profesori din patru școli din Slovenia (Oš Srečka Kosovela 

Sežana), Grecia (3rd Primary School of Dionisos Drosia), Spania 

(Ceip Giner De Los Rios, Valencia) și Turcia (Turkan Dereli 

Ilkokulu, Kocaeli, Istanbul), țări partenere în cadrul proiectului 

Erasmus +KA229 „Change your lifestyle!”, coordonat de România 

prin Școala Gimnazială nr. 4 Suceava, au participat la evenimentul 

de formare pe tema „The importance of eating and sports in our 

life”, desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava. Întâlnirea s-

a desfășurat în perioada 16-18 octombrie. 

În cadrul proiectului s-au încheiat acorduri de parteneriat cu 

Primăria Municipiului Suceava, Direcția de Sănătate Publică, 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” și Bucovina Dance Studio. 

 



[…] 

 

Prof.înv.pri

mar 

Seserman 

Lidia-

Loredana 

La Cajvana a avut 

loc cea de-a VI-a 
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Internațional 
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_______ Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana a organizat, 

sâmbătă, 18 octombrie 2019, a VI-a ediție a Simpozionului 

Internațional „Arborii ocrotiți, simbol al vitalității, diversității și 

frumuseții”. 

Scopul evenimentului îl reprezintă conștientizarea întregii 

comunități privind valoarea științifică și ecologică a arborilor 

multiseculari, dar și importanța europeană a stejarului din Cajvana 

ca simbol al perenității și continuității. 

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava, Universitatea din București, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” 

Iași, Primăria orașului Cajvana, G.P.N. „Stejărelul”, Cajvana, 

Gimnaziul din Crasna, R.Ucraina, Liceul Teoretic „Pan Halippa”, 

Edineț, Republica Moldova, Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, 

Ropcea, R.Ucraina. 

Printre invitați s-au numărat domnul economist Gavril Mîrza, fiu 

al localității, fost președinte al Consiliului Județean Suceava, fost 

Senator și Deputat în Parlamentul României, domnul profesor 

Virginel Iordache, Senator în Parlamentul României, doamna 

profesor universitar doctor Elena Matei din cadrul Facultății de 

Geografie a Universității din București, prof. Univ. Dr. Cătălin 

Tănase, prorector Universitatea „Al. I Cuza” Iași, director – 

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași, prof. Univ. dr. Vasile 

Efros, decan – Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, inspectorul școlar, profesor doctor 



Constantin Cocerhan din cadrul Inspectoratului Școlar Județean 

Suceava, doamna profesor Larisa Bruja, director al Gimnaziului 

din Crasna, domnul Ștefan Dragun, Primar al localității Crasna, 

domnul Petru David, director DPS al raionului Storojineț, domnul 

profesor Marian Rusu, director al Liceului Teoretic „Pan Halippa”, 

Edineț, Republica Moldova precum și gazdele manifestării, 

domnul economist Tomăscu Gheorghe, primarul orașului Cajvana 

și domnul director coordonator al Liceului Tehnologic „Ștefan cel 

Mare”, Cajvana, profesor Nicolae Robu. 

[…] 

 


