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Evenimente Camera de Comerț și Industrie Suceava este de aproape 30 de ani 

prima și cea mai reprezentativă organizație a întreprinzătorilor din 

județul Suceava, fiind singura organizație neguvernamentală de 

utilitate publică, cu caracter autonom și cu o misiune foarte bine 

definită: susținerea intereselor comunității de afaceri în dialogul cu 

instituțiile statului și organismele internaționale, precum și acțiuni 

concrete pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent și 

propice dezvoltării sectorului privat, a unei economii de piață reale, 

durabile și deschise spre exterior. […] 
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Local Au început înscrierile pentru concursul Energy Challenge 2020, 

adresat studenților și masteranzilor suceveni. Înscrierile se fac până 

pe 20 decembrie pe site-ul concursului 

https://energychallenge.eon-romania.ro/. Studenții suceveni, 

organizați în echipe formate din două-patru persoane, au la 

dispoziție o lună și jumătate pentru a se înscrie. Premiile puse în 

joc la ediția din acest an sunt: 3.000 de euro, o trotinetă electrică 

Xiaomi și un voucher eMAG în valoare de 1.000 de lei. Competiția 

Energy Challenge este dedicată tuturor tinerilor, studenți sau 

masteranzi, din toate centrele universitare din țară, care doresc să 

se implice în dezvoltarea domeniului energiei. Nu doar ideile pe 



care le generează echipele vor fi punctate, ci și modul de prezentare 

a acestora, de către un juriu format din specialiști din domeniul 

energiei. 

 

La finalul lunii ianuarie 2020 vor fi comunicate echipele finaliste, 

urmând ca acestea să participe în luna martie, la Târgu Mureș, la 

Energy Challenge Academy, unde concurenții vor participa la 

workshopuri. 

 

Finala competiției va avea loc în luna aprilie, la sediul E.ON 

România din Târgu Mureș, iar câștigătorii vor pleca acasă cu 

premiile puse în joc. 

 

Echipa câștigătoare a concursului Energy Challenge 2019 a fost 

Team Atlas de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

echipă care a obținut și un premiu în valoare de 3.000 de euro. 

 

Competiția Energy Challenge organizată de E.ON România a 

debutat în 2015 și de atunci a antrenat aproape 200 de studenți din 

centre universitare din România, dornici să aducă soluții inovative, 

realizate în echipă, care să facă lumea energiei mai eficientă, mai 

flexibilă și mai ieftină. „Te așteptăm să reconfigurezi lumea 

energiei prin intermediul domeniilor pe care dorim să le abordăm 

la actuala ediție: Eficiență Energetică & Optimizare Rețea, Energie 

Verde, Digital & Smart, Produse/Servicii Clienți”, anunță 

organizatorii. 
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Local La 139 de ani de la nașterea patronului spiritual al instituției, Casa 

Corpului Didactic (CCD) „George Tofan” Suceava a pregătit o 

serie de evenimente pentru a sărbători Zilele instituției (5-9 

noiembrie). 

 



 Cadre didactice, profesori metodiști, parteneri din cadrul 

Universității din Suceava și alți invitați, prieteni și colaboratori ai 

Casei Corpului Didactic Suceava, au participat, marți, la prima 

activitate circumscrisă aniversării. 

 

„Este o zi între prieteni în care împărtășim acest dar comun pe care 

în fiecare zi îl oferim cu generozitate, educația. Este o zi despre 

memoria școlii românești, valorile învățământului, despre 

profesorii care se gândesc de dimineață până seară cum să se 

adapteze mai bine acestui secol în care elevii sunt digitali, iar noi 

suntem câteodată destul de tradiționali”, a transmis prof. Elena 

Manuela David, directoarea CCD Suceava. 

[…] 
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Runda cu numărul șase din acest sezon competițional al Seriei A a 

Diviziei A din cadrul Campionatului Național de handbal masculin 

programează pentru CSU Suceava întâlnirea cu Poli Iași. Partida 

va avea loc astăzi, în sala „Dumitru Bernicu”, cu începere de la ora 

17.00. 

În tur, sucevenii au avut mari probleme cu adversarii lor în prima 

repriză, dar și-au revenit pe parcurs, impunându-se clar. 

CSU Suceava se prezintă la acest meci după eșecul de la 

Alexandria, din Cupa României, acolo unde au fost eliminați de 

una dintre contracandidatele la promovarea în Liga Națională. 

„Lipsa de experiență a fost decisivă în acest joc, deși la ce ritm 

jucăm noi și la ce pregătire am făcut, nu era logic să cedăm. Nu 

avem handbaliști cu experiență și acolo am pierdut, trebuie să ne 

concentrăm mai mult în meciurile cu miză. Noi muncim tot timpul 

la antrenamente, dar situația în joc este cu totul alta. În același timp, 



vom încerca să aducem alături de noi jucători care au mai jucat în 

primul eșalon valoric”, a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, 

Adrian Chiruț. 

Cea mai nouă achiziție a CSU Suceava, Cătălin Furak, extremă 

dreaptă de la Poli Timișoara, a ținut să completeze: „Am experiență 

competițională de la Timișoara și Făgăraș și mi-aș dori ca împreună 

cu colegii mei suceveni să facem pasul către primul eșalon valoric. 

Sunt pentru prima oară în Moldova, dar atmosfera este bună și 

obiectivul unul deosebit de interesant”. 
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Cele două formații se întâlnesc diseară, de la ora 17.00, în sala 

„Dumitru Bernicu”, într-un meci din etapa a VI-a a Diviziei A la 

handbal masculin. 
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Actualitate Asociația „PRO CIVIS DORNA” Vatra Dornei invită toți 

pasionații de istorie, să participe la a III-a ediție a Simpozionului 

național „Bucovina – tradiție și modernitate”, ce va avea loc 

sâmbătă 9 noiembrie 2019, începând cu ora 1000, în sala de 

conferințe a Hotelului Bradul din Vatra Dornei. Evenimentul este 

organizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al municipiului 

Vatra Dornei, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava și Societatea de Științe Istorice din România – Filiala 

Suceava. Invitații acestei ediții sunt de la: Universitatea „Babeș-

Bolyai” Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Institutul Bucovina al 

Academiei Române, Muzeul Bucovinei Suceava, precum și de la 

Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți – Ucraina 

și Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei din 

www.newsme.ro 

07.11.19 



Chișinău – Republica Moldova. Distinșii oaspeți vor susține 

comunicări, ce vor aborda teme din istoria Bucovinei. 

[…] 

 


