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Facultatea de Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava (USV) lansează în acest an primul program 

postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă în domeniul 

Securității Informatice. 

Intitulat Fundamentele Securității Cibernetice, programul are în 

componență modulele Elemente introductive în securitatea 

cibernetică și Modalități de prevenție în spațiul virtual. 

Înscrierile pentru admiterea la program se fac în perioada 28 

octombrie – 1 noiembrie 2019, iar cursurile se vor desfășura în 

perioada 8 – 30 noiembrie 2019. Durata programului de studiu este 

de 60 ore şi se va desfăşura cumulat, după un orar care va fi 

transmis ulterior cursanţilor. Lectorii programului sunt cadre 

didactice din USV și specialiști din industria TIC. Partener în 

desfășurarea activităților este compania specializată în securitate 

cibernetică Safetech Innovations. Taxa de școlarizare este de 1200 

RON. 

Potrivit USV, Programul reprezintă o oportunitate pentru 

persoanele din regiune care dețin o diplomă de licenţă şi îşi doresc 

să acumuleze și să certifice cunoştinţe şi competenţe în domeniul 

securităţii informatice. Programul este avizat de către Ministerul 

www.newsbucovina.ro 



Educaţiei Naţionale și se finalizează cu un examen de certificare a 

competenţelor profesionale dezvoltate pe parcursul studiilor. 

Înscrierea cursanţilor se va face în ordinea primirii dosarelor şi a 

îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate. Este necesar un nivel 

minimal de cunoștințe și competențe în domeniul comunicațiilor și 

rețelelor de calculatoare, ce va fi evaluat și în cadrul unui interviu. 

Studiile de specialitate într-unul dintre programele de licență 

asociate ariei tehnologiilor informaționale și comunicațiilor 

constituie un avantaj în privința admiterii la acest program post-

universitar. 

Programul este primul dintr-un pachet de programe 

postuniversitare dezvoltate de USV în domeniul securității 

informaționale, care mai include Securitatea Sistemelor 

Informatice (90 de ore, 6 credite) și Managementul Incidentelor de 

Securitate Cibernetică (60 de ore, 4 credite) 

Informaţii suplimentare pot fi consultate la adresa web 

http://www.cibsec.usv.ro. 

 Înscrierea preliminară se face online, pe site-ul programului sau la 

Secretariatul Facultății de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, camera D105, Tel: +40 230 524801, 

secretariat@eed.usv.ro sau lucia.popescu@usm.ro, Tel: +40 230 

522978, int.124 

O.N. Eseuri pentru 

bilete de avion 

spre Curtea 

Internațională de 

Justiție de la Haga, 

www.obiectivdesuceava.ro 

26.10.19 

Suceava Studenții și masteranzii Facultății de Drept și Științe 

Administrative (FDSA) din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” 

Suceava au ocazia de a vizita Curtea Internațională de Justiție de 

la Haga, în mod gratuit. Conducerea facultății organizează un 

http://www.cibsec.usv.ro/
mailto:secretariat@eed.usv.ro
mailto:lucia.popescu@usm.ro


pentru studenții 

Facultății de Drept 

și Științe 

Administrative 

Suceava 

concurs de eseuri și pune la bătaie locuri într-o vizită de studii la 

Palatul Păcii de la Haga. 

„Vă provocăm să realizați un eseu cu o temă interesantă, corect 

redactată și lipsită de texte plagiate. Aveți posibilitatea de a alege 

disciplina pe care o considerați a fi ofertantă pentru a reuși o 

lucrare de excepție. Concursul este destinat tuturor studenților și 

masteranzilor FDSA, din fiecare an și din toate programele de 

studii. Cel mai bun eseu din anul de studiu va fi biletul de avion 

al câștigătorului acestui concurs. Precizăm că vor fi evaluate 

numai eseurile care au un indicator de similitudine mai mic de 

9%. Premianții vor primi un loc în vizita de studii la Curtea 

Internațională de Justiție de la Haga. Participanții vor fi studenți 

și cadre didactice”, se arată în anunțul postat pe site-ul FDSA. 

Eseul candidaților la concurs va avea maxim 15 pagini A4 și 

trebuie depus la decanatul FDSA până la data de 31 octombrie. 

Curtea Internațională de Justiție este principalul organ judiciar al 

Națiunilor Unite și are sediul la Palatul Păcii de la Haga, Țările de 

Jos. Principalele sale funcții legale sunt soluționarea litigiilor 

prezentate de către statele membre și de a da avizele consultative 

cu privire la întrebările adresate de către organele autorizate în 

mod corespunzător. 

Constantin 

Balaban 

 

 

Universitatea 

Suceava va găzdui 

o competiţie 

internaţională de 

securitate 

cibernetică 

www.press24.ro 

27.10.19 

________ Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava va găzdui, în 

perioada octombrie-noiembrie 2019, cea de-a patra ediţie a 

competiţiei internaţionale de securitate cibernetică CTF („Capture 

The Flag”) dedicată studenţilor, informează organizatorii. După o 

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

vor fi selectate echipele finaliste care vor concura în cadrul 

competiţiei în intervalul 27-29 noiembrie. Principalul obiectiv al 



dedicată 

studenţilor 

acestei competiţii este să îi încurajeze pe studenţi să îşi 

perfecţioneze competenţele şi să îşi îmbunătăţească abilităţile 

practice şi intelectuale în domeniul securităţii cibernetice. 

Competiţia constă în rezolvarea unor diferite provocări prin 

exploatarea slăbiciunilor şi vulnerabilităţilor aplicaţiilor web şi 

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

mediu de controlat. Cei care doresc să participe la această 

competiţie trebuie să se înregistreze on-line şi să fie înscrişi la o 

universitate acreditată.  

 

________ Asociatia 

specialistilor din 

morarit si 

panificatie 

(ASMP) | a 28-a 

editie a 

simpozionului 

anual 

www.roaliment.ro 

25.10.19 

Evenimente Asociatia specialistilor din morarit si panificatie (ASMP) a 

organizat, in perioada 17 – 18 octombrie, cea de-a 28-a editie a 

simpozionului anual al organizatiei cu tema „Ingredientele 

alimentare din perspectiva inițiativei europene FOOD 2030”, 

evenimentul fiind in premiera gazduit de INGREDIENTS 

SHOW, ca dovada a legaturii stranse intre membrii ASMP, 

furnizorii de ingrediente si procesatorii din industria alimentara. 

Au fost prezentate și dezbatute urmatoarele teme de interes pentru 

sectorul de morarit-panificatie: 

-Asociatia specialistilor din morarit si panificatie – 28 de ani – 

Gabriela Mohan, INCDBA IBA Bucuresti 

-Ingrediente pentru o eticheta curata – Nicolae Geru și Cristian 

Popa, KUK Romania 

-Fara gluten in industria de panificatie, patiserie-cofetarie și paste 

fainoase -Adriana Dabija, Facultatea de Inginerie Alimentara, 

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava 



-Enzime pentru industria alimentara – Camelia Arghire, Enzymes 

&Derivates 

-Grasimi vegetale – trenduri, controverse, legislatie – Iulian 

Frunza și Cristian Popa, KUK Romania 

-Cum ne invata natura sa facem o paine mai hranitoare – 

Florentin Matei, Millbo 

-Viziunea inovativa in domeniul ingredientelor, aromelor. Unde 

suntem si ce stim? | Gabriel Opris – Divizia Food & Nutrition 

Brenntag 

[…] 

Tematica prezentarilor a fost completata cu informatii interesante 

cuprinse in posterele expuse de cercetatori, cadre didactice si 

studentii din institutele si universitatile de profil: 

-Fursecuri aglutenice din aluat fraged – Studenti: Florentina 

Magdalena Tîrnovan, Valeria Pascari. Cadre didactice 

coordonatoare: Conf.univ. Adriana Dabija, Amelia Buculei, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de 

Inginerie Alimentara; 

-Sustainable food packaging for bakery industry– Elena 

L.Ungureanu, Nastasia Belc, Alina. A. Dobre, Gabriel Mustatea, 

INCDBA IBA București; 

-Essential oils as antimicrobials in food safety – Alina A. Dobre, 

Irina Smeu, Mirela Cucu, Elena Ungureanu, Ioana Vatuiu 

,INCDBA IBA București; 



-New sources of raw materials for gluten-free bakery industry – 

Alina Culetu, Iuliana Susman, Marina Schimbator, Gabriela 

Mohan, INCDBA IBA București; 

-Ingrediente aglutenice utilizate în obținerea vafelor – Student: 

Anisoara Ivan, Coordonator: Silvia Mironeasa. Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Inginerie 

Alimentara. 

-Spirulina și Chlorella– Ingrediente cu rol funcțional în industria 

de panificație și a produselor făinoase | Student: Victoria Beglița, 

Cadru didactic coordonator: Silvia Mironeasa, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Inginerie 

Alimentară 

-Douce Citrouille – prajitura cu dovleac, locul II Ecotrophelia 

România 2018 | Studenți: Iulia-Andreea Ciornei, Paul-Vlad 

Costan-Sprivac, George Andrei, Larisa- Gabriela Leontică, 

Dumitrița Flaiș, Cadre didactice coordonatoare: Adriana Dabija, 

Amelia Buculei 

-Obtinerea pastelor fara gluten prin substituirea fainii de grau cu 

diferite tipuri de faina de legume | Studenți: Denisa Atudorei, 

Olivia Atudorei; Cadru didactic coordonator: Gabriela Georgiana 

Codină 

-Sortimente de paine cu ingrediente sanatoase – Daniela Bicher, 

Liceul Tehnologic de Industria Alimentară “Terezianum”, Sibiu 

-Ingrediente utilizate la produsele de patiserie – Sanda Gîrjoabă, 

Mihaela Părăian, Liceul Tehnologic de Industria Alimentară 

„Terezianum”, Sibiu 



-Ingrediente co-incapsulate cu bacterii lactice si compusi 

bioactivi pentru aplicatii multifunctionale – Stefania Adelina 

Milea, Nina Nicoleta Condurache, Gabriela Rapeanu, Gabriela 

Bahrim, Nicoleta Stanciuc, UGAL 

-PurpleLavania – Ingredient multifuntional pe baza de extracte 

microincapsulate din orez negru si lavanda pentru utilizari in 

industria alimentara – Anghel Larisa, Dermengiu Nicoleta 

Eugenia, Marian Eugeniu, Moise Elena, Stoica Dimitrie, Dima, 

Cristian Vasile Stoica Maricica, Nicoleta Stanciuc, UGAL 

________ Români şi 

ucraineni în 

lumina istoriei, 

simpozion găzduit 

de Muzeul Unirii 

www.infois.ro 

25.10.19 

 

________ Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași al Asociațiunii 

pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), 

în parteneriat cu Filiala Iași a Comitetului Român pentru Istoria şi 

Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, organizează în perioada 

26 octombrie – 2 noiembrie simpozionul „Români și ucraineni în 

lumina istoriei. Identitate și controverse la porțile Europei”. 

Simpozionul își va desfășura lucrările la Iași, Suceava și la 

Cernăuți, fiind continuat cu întâlniri cu românii din Ucraina și 

Republica Moldova, workshop-uri, vizite comemorative și de 

documentare în Herța, Cristinești, Hotin, Camenița (Ucraina) și 

Dondușeni și Ocnița (Republica Moldova). În cadrul acestei 

manifestări, organizatorii își doresc să reitereze problemele 

culturale și istorice ale românilor din Ucraina, dar și ale 

ucrainenilor, în noul context istoric. În egală măsură se urmărește 

și o apropiere științifică și culturală a românilor aflați în cele trei 

state: România, Ucraina și Republica Moldova. De aceea, 

lucrările simpozionului se vor desfășura în limba română, iar la 

acestea vor participa cercetători, cadre didactice universitare și 

oameni de cultură din toate cele trei state amintite anterior. 

www.radioiasi.ro 

25.10.19 



Deschiderea lucrărilor va avea loc duminică, 27 octombrie, la ora 

10.00, la Muzeul unirii din Iaşi. 

 

Gabriel 

Toderașcu 

 

 

 

CSU Suceava a 

remizat într-un 

meci amical cu 

CSM Bacău 
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CSU Suceava a reușit să realizeze în ultima clipă un meci amical 

în compania componentei primei ligi a handbalului românesc, 

CSM Bacău. După ce nu a mai făcut deplasarea la Odorheiu 

Secuiesc pentru un joc cu Szejke, din motive financiare, prim-

divizionara CSM Bacău a hotărât să facă totuși un meci de 

pregătire contra liderei seriei A din eșalonul secund masculin, CSU 

Suceava. Sucevenii au fost conduși de pe margine de directorul 

tehnic Petru Ghervan, în absența antrenorului Adrian Chiruț, aflat 

la cursurile de Master Coach. Nici băcăuanii n-au avut antrenorul 

principal pe bancă, Adrian Petrea fiind la naționala de seniori, 

astfel că secundul George Călin i-a ținut locul. 

Așa cum au mai precizat cu alte ocazii, sucevenii au încercat să 

programeze cât mai multe jocuri de calibru în perioada de pauză 

competițională și în condițiile în care meciurile din campionat sunt 

destul de puține. După ce prima repriză s-a încheiat cu un avans de 

două goluri pentru băcăuani, sucevenii au revenit în repriza 

secundă, când au și condus în câteva rânduri, partida încheindu-se 

la egalitate după ce Cozorici a transformat o aruncare de la 7 metri 

cu 9 secunde înainte de final. 

CSM BACĂU – CSU SUCEAVA 37-37 (18-16) Arbitri: Marius 

Murariu / Claudiu Tabacariu 

CSM Bacău: Tamaș, Freiwald, Cozma – Sadovyi 7, Drăgan 6, 

Bologa 6, G. Cotinghiu 5, Păunică 4, Gal 3, M. Cotinghiu 2, 

www.svnews.ro 

 

Obiectiv de Suceava 

 

Crai Nou 



Păunescu 2, Anton 1, Juverdianu 1, Tîrzioru, Dascălu, Serhel. 

Antrenor: George Călin. 

Suceava: Duman, Andrei – Oancea 9, Loic 7, Popia 6, Lupu 4, 

Popa 3, Kobzii 2, Pintilei 1, Cozorici 1, Leordean 1, Tofănel 1, 

Vizitiu 1, Mihalcea 1, Alupoaei. 

Antrenor: Petru Ghervan. 

Cosmin 

Romega 

Suceava, gazdă a 

Simpozionului 

Naţional de 

promovare a 

exemplelor de 

bună practică 

vizând prevenirea 

violenţei 

domestice şi 

creşterea gradului 

de incluziune 

socială 

 

www.monitorulsv.ro 

26.10.19 

Local Municipiul Suceava a fost joi, 24 octombrie, gazda unui eveniment 

organizat la nivel naţional, referitor la parteneriatul dintre 

societatea civilă şi instituţiile guvernamentale, în sfera prevenirii şi 

combaterii violenţei domestice. 

Simpozionul Naţional „Promovarea exemplelor de bună practică 

între instituţiile guvernamentale şi cele non guvernamentale, 

vizând prevenirea violenţei domestice şi creşterea gradului de 

incluziune socială” a avut loc în sala de evenimente de la Muzeul 

de Istorie. 

Printre participanţi s-au numărat reprezentanţi ai autorităţilor 

publice locale şi judeţene, Directorul Institutului de Cercetare şi 

Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române, specialişti din cadrul IGPR,  poliţişti din 

structurile de analiză şi prevenire a criminalităţii din Inspectoratele 

de Poliţie ale judeţelor Iaşi, Botoşani, Cluj, Satu Mare, Maramureş, 

reprezentanţi ai Ministerului Public, reprezentanţi ai Universităţii 

„Ștefan cel Mare” Suceava, reprezentanţi ai ONG-urilor locale, 

regionale şi naţionale. 

[…] 



Proiectul s-a născut din ideea de a susţine integrarea socială a 

diverselor categorii sociale expuse riscului de marginalizare, de a 

lupta pentru prevenirea comportamentelor agresive manifestate 

asupra femeilor şi nu în ultimul rând de a promova egalitatea de 

şanse şi non discriminarea în viaţa comunităţii sucevene. 

Violenţa domestică este un fenomen global, afectând toate 

categoriile socio-economice, etnii sau comunităţi. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de 

incluziune socială a cetăţenilor din mediul rural prin dezvoltarea 

reţelei de suport în cazurile de violenţă domestică. 

 

 


