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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 
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să acumuleze și să certifice cunoştinţe şi competenţe în domeniul 

securităţii informatice. Programul este avizat de către Ministerul 

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 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) din municipiul Suceava a 

fost recent gazda Conferinței Științifice Internaționale „1919-2019 

Centenary. The Great National University and its Legal 
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Administrative, în parteneriat cu LUMEN Research Center in 

Social and Humanistic Sciences & LUMEN Conference Center, 

Iași, şi Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, 

Ucraina. 

Lucrările din prima zi a conferinţei s-au desfășurat la Cernăuţi, la 

Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”. 

În campusul USV, manifestarea științifică a debutat cu festivitatea 

de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa renumitului 

profesor universitar doctor Mircea Duțu, director al Institutului de 

Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 

Române, deschizător al unor noi ramuri de drept, al mediului și al 

urbanismului, din România. Astfel, comunitatea academică 

suceveană s-a îmbogățit cu un corifeu al dreptului românesc. Cu 

acest prilej, acesta a lansat ultimul volum, Temeiuri juridico-

instituționale ale Marii Uniri. 

În prima sesiune a conferinței „Marea Universitate Națională și 

tradițiile sale juridice”, auditoriul a avut privilegiul să asculte și 

alte personalități marcante ale lumii academice din domeniul 

dreptului din România, printre care: prof. univ. dr. Ovidiu 

Predescu, consilier al Procurorului General al 

României, vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, 

cercetător ştiinţific de onoare al Institutului de Cercetări 

Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și 

director al publicației „Dreptul”; prof. univ. dr. DHC Alexandru 

Ţiclea, de la Universitatea Ecologică din București, considerat 

părintele dreptului muncii în România, și prof. dr. Constantin 



Scurtu, director al Muzeului Național Militar „Regele Ferdinand 

I”, filiala Constanța. 

  

„Probleme dificile în dreptul fiscal” 

În cadrul sesiunii a II-a – „Probleme dificile în dreptul fiscal”, în 

faţa unui auditoriu numeros, constituit din cadre didactice, 

consultanţi fiscali, experţi contabili şi avocaţi, au fost susţinute 

următoarele prelegeri: (Pre)texte la limita legii pentru a colecta 

impozite (prof. univ. dr. Radu Bufan, de la Universitatea de Vest 

din Timişoara), conducător de doctorat în materie de Fiscalitate, 

Dreptul insolvenței, Drept fiscal european, Drept fiscal și contabil, 

expert contabil, consultant fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali 

şi avocat membru al Baroului Timiş, fondator al IFA România; 

Comunicările ANAF, GDPR-ul şi drepturile contribuabililor 

(lector univ.dr.av. Felix Raul Hodoş, de la Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș); 

Modalităţi de impozitare a dividendelor trimestriale (Dragoş Călin, 

directorul departamentului juridic SIF Transilvania); Noua 

procedură referitoare la „medierea” fiscală (conf. univ. dr. Răzvan 

Viorescu, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava). 

Organizatorii au spus că „discuţiile pe marginea lucrărilor 

susţinute s-au bucurat de un real succes în rândul audienței și al 

participanților, care au apreciat atât dezbaterile și implicarea 

organizatorilor, cât și atmosfera campusului USV. Toate acestea 

au fost desfășurate sub egida sărbătoririi a 100 de ani de la 

înființarea Școlii Bucovinene de Drept, a cărei moștenire obligă 

facultatea noastră să lupte pentru a se ridica la o înălțime onorantă”. 
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_________ Fundația Dreptul la Educație, cu sprijin direct din partea OTP Bank 

România, împlinește cinci ani de activitate. 

În decursul acestei perioade, peste 12.600 de persoane au 

beneficiat de programele de educație financiară susținute de 

trainerii Fundației. 

Au fost încheiate parteneriate cu peste 170 de instituții de 

învățământ și organizații din sectorul nonguvernamental și privat, 

prezente în 83 de localități din 32 de județe. În cadrul acestora, 

10.298 de elevi au participat la 686 sesiuni de educație financiară, 

susținute de traineri cu expertiză în zona educației financiare. 

Cursurile de orientare în carieră au fost frecventate de 933 de elevi, 

modulele fiind organizate în 78 de sesiuni susținute intensiv pe 

durata a trei sau patru zile per sesiune. […] 

În cinci ani de activitate, Fundația Dreptul la Educație, cu sprijin 

direct din partea OTP Bank România, a dezvoltat numeroase 

proiecte educaționale. O parte dintre acestea au fost proiectate pe 

termen lung, ele fiind în proces de desfășurare:  

[…] 

În parteneriat cu OTP Bank România, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Fundația Dreptul la Educație implementează proiectul „Simulator 

de Carieră”, al cărui obiectiv general este creșterea gradului de 

angajare a 130 de studenți din regiunile Nord-Est și Sud Est; [...] 
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Organizaţia studenţească Clubul de Marketing din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a organizat 



 curăţenie în parcul 

Şipote 

 

 

sâmbătă, începând cu ora 9:30, o acţiune de salubrizare în zona 

parcului Şipote, intitulată „Împreună pentru un oraş curat!”.  

La acţiune au participat 12 persoane care au dorit să dea un 

exemplu tinerilor din oraşul Suceava şi să-i convingă pe aceştia să 

se implice tot mai mult în acţiuni asemănătoare. 

„Misiunea de a ajuta comunitatea şi a îmbunătăţi condiţiile de 

mediu în care trăim a fost în mare parte îndeplinită. Mai sunt, totuşi 

şi alte zone ale Sucevei care necesită atenţie din partea noastră, a 

tuturor, şi de aceea ne dorim ca cetăţenii să ia atitudine şi să ne 

ajute în continuare să terminăm ce ne-am propus”, a transmis 

Iuliana Rusu - Departamentul PR al organizaţiei studenţeşti Clubul 

de Marketing. 
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Una dintre puținele trupe de pop-opera din țară - Dimma’S – va 

concerta joi, 31 octombrie, pe scena Teatrului Municipal „Matei 

Vișniec” Suceava, de la ora 20.00.  

Prețul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru studenți, elevi și 

pensionari. 

Biletele se pot achiziționa on-line de pe http://www.ccs-sv.rosau 

de la sediul Casei de Culturăa Studenților Suceava. 

Dimma’S a avut primul concert la Suceava în primăvara acestui 

an. Nicolae Ilincăi – tenor, Claudiu Chereji – tenor, Aurelian Filip 

– bariton, Anton Babiaș – bas, patru tineri talentați, profesioniștii, 

în plină ascensiune în domeniul muzical, au încântat publicul 

prezent. 

http://www.ccs-sv.ro/


Povestea formației Dimma’S a început în 2017. Cei patru membri 

sunt profesioniști în domeniu, repertoriul lor fiind unul variat, care 

acoperă toate genurile de muzică care exprimă eleganță. 

Cvartetul Dimma'S este reprezentat și promovat de către 

„Transilvania Classic - Opera and Theater Agency”. 

 

 


