
Revista presei – VINERI, 22  OCTOMBRIE 2021 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 
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Denisa 
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La competiţia 
„Capture the Flag - 
Universitatea din 
Suceava” (CTV – 
USV) pot participa 
studenţi din 
România şi din 
străinătate, care se 
pot înscrie prin 
formarea unor 
echipe de maximum 
4 persoane. 

startupcafe.ro 
21.10.21 

- Studenții din România pot participa la o competiție cu premii dedicată 
securității cibernetice, ce constă în rezolvarea unui număr de probleme 
la nivelul unor aplicații web. 
La competiția „Capture the Flag - Universitatea din Suceava” (CTV – 
USV) pot participa studenți din România și din străinătate, care se pot 
înscrie prin formarea unor echipe de maximum 4 persoane. 
Competiția, ajunsă la a 6-a ediție, se va desfășura online în perioada 18 – 
19 noiembrie 2021, iar studenții participanți trebuie să aibă un mentor 
sau antrenor din cadrul universității din partea căreia se înscriu. 
Provocările CTV sunt captarea unui număr de coduri (flags) la nivelul 
aplicațiilor web sau sistemelor cu vulnerabilități induse. 
Studenții vor analiza și rezolva sarcini specifice rețelelor de calculatoare 
și probleme de securitate a datelor într-un mediu virtual găzduit pe o 
platformă informatică dedicată. 
În funcție de fiecare sarcină rezolvată, aceștia vor primi un număr de 
puncte, iar la final va fi realizat un clasament general. Echipele clasate pe 
primele trei locuri vor fi premiate. 
La ediția de anul trecut au participat 29 de echipe de studenți din 
România, Moldova și Ucraina, iar pe primele 3 locuri s-au clasat două 
echipe din cadrul Universității Politehnica din București (locurile 1 și 3) 
și pe locul al doilea studenții din cadrul Academiei Tehnice Militare 
„Ferdinand I”. 
În 2021 Safetech Innovations, companie românească de securitate 
cibernetică, listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), co-
organizează CTF-USV, alături de Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava, Assist Software România și Universitatea Națională de Apărare 
Carol I.  
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- Nicole Vasilcovschi: 
USV, o instituție în 
plină dezvoltare 

radiotop.ro 
21.10.21 

- Suceveanca Nicole Vasilcovschi, lector universitar doctor care predă 
economie și științe sociale la o universitate din provincia chineză 
Shandong, este încîntată de colaborarea cu Universitatea „Ștefan cel 
Mare”. Prezentă în studioul Radio Top, Nicole a declarat: „USV oferă o 
educație bazată pe cercetare și oferă deschidere pe plan local. USV este o 
instituție care se dezvoltă din ce în ce mai mult și chiar m-am bucurat să 
colaborez cu aceasta. De un an și jumătate de cînd sînt blocată în 



România am predat online în China și am putut colabora și cu 
universitatea din Suceava, tot online. După declanșarea crizei sanitare, 
împreună cu USV și cu Societatea Științifică «Cygnus» am organizat un 
grup de comunicare pentru cei interesați de condițiile pandemice. Puteau 
suna și discutam cu ei, însă nu am prea avut telefoane. Noi preluam doar 
cazurile foarte urgente și m-a ajutat să-mi ocup timpul și mai mult”. 
Nicole Vasilcovschi a mai spus că recent a fost prezentă alături de 
reprezentanți ai „Cygnus” la o întîlnire organizată online la USV în cadrul 
programului de voluntariat „InterCollege”. Nicole a spus: „La întîlnire au 
fost 42 de participanțți, din care foarte mulți elevi de la liceele sucevene 
care m-au impresionat prin prezența lor și prin faptul că vor să activeze 
ca voluntari și să se implice, ceea ce e deja foarte important. Eu cred că 
este foarte important pentru tineri să se implice, să învețe din ceea ce fac, 
nu doar din ceea ce memorează”. 

- Lectoratul de limbă 
română al USV la 
Cernăuţi şi-a deschis 
cel de-al optulea an 
de activitate 

suceavalive.ro 
22.10.21 

-  În ultima săptămână a lunii septembrie, a avut loc deschiderea 

cursurilor Lectoratului de limbă română al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, găzduit, începând din anul 2014, de Universitatea 

Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți. 

Anul acesta, la cursurile de limba română (nivel începător, nivel mediu 
și nivel avansat) s-au înscris 136 de cursanți, cadre didactice și studenți, 
ce provin de la diferite facultăți ale universității cernăuțene. În contextul 
epidemiologic actual, cursurile sunt organizate on-line, pe niveluri de 
limbă (A1/A2, B1/B2, C1/C2), ținând cont de Cadrul European Comun 
de Referință pentru limbi străine. 
În măsura în care situația sanitară o va permite, cursanții vor beneficia, 
și în acest an universitar, de aplicații practice derulate în România și de 
alte activități culturale și științifice organizate de Lectoratul de la 
Cernăuți. 
Menționăm că, la finalul fiecărui an universitar, cursanții au posibilitatea 
de a-și testa competențele lingvistice, prezentându-se la examenul de 
evaluare a cunoștințelor, prin promovarea căruia li se pot elibera atestate 
de cunoaștere și de utilizare a limbii române. 
Începând cu luna septembrie a acestui an, lector de limba română este 
doamna Ioana-Daniela Bălăuță. Timp de șase ani (septembrie 2015 – 
iulie 2021), postul a fost ocupat de lector dr. Gina Puică (USV). Primul 
lector a fost conf. univ.dr. Sabina Fînaru. 
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Radu Lupașcu O nouă ediţie a 
Seminarului 
Eminescu, 

monitorulsv.ro 
21.10.21 

- O nouă ediție a Seminarului Eminescu se va desfășura online în cursul 
zilelor de vineri și sâmbătă, 22 și 23 octombrie, sub organizarea Centrului 
Național de Studii „Mihai Eminescu” - Memorialul Ipotești. Cea de a 



organizată online 
timp de două zile 

VIII-a ediție va reuni și în acest an studenți și profesori din mai multe 
centre universitare,  Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 
„George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea Tehnică 
Cluj/Centrul Universitar Nord din Baia Mare, precum și Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova. 
Lucrările seminarului vor debuta pe 22 octombrie, de la ora 10.00, cu o 
secțiune condusă de prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Memorialul 
Ipotești / Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, urmată de un 
Moment „Ion Caramitru”. Secțiunea „Lecturi în dialog” va fi moderată de 
lector univ. dr. Gina Puică, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, textul eminescian propus spre interpretare fiind ”Mortua est”. 
Cea de a doua zi a manifestărilor va debuta și ea sub semnul lecturilor 
poeziei eminesciene, prin intermediul asist. univ. dr. Ioan Fărmuș, de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, care va modera secțiunea 
dedicată interpretării critice a textului „Despărțire”. De la ora 15.00, conf. 
univ. dr. Ala Sainenco de la Memorialul Ipotești și conf. univ. dr. 
Margareta Curtescu, de la Muzeul Național de Literatură ,,Mihail 
Kogălniceanu” Chișinău, vor coordona un Moment „Eugen Coșeriu”. 

- Universitatea 
Suceava recunoscută 
oficial ca 
universitate de 
cercetare avansată şi 
educaţie: Este un 
rezultat care 
confirmă că 
eforturile 
comunităţii 
academice sucevene 
au propulsat USV 
între universităţile 
de elită din ţara 
noastră. 

ziare.com 
21.10.21 

-  Rezultatele raportului privind exerciţiul de clasificare a universităţilor şi 
de ierarhizare a programelor de studii, realizat în baza noii metodologii 
de evaluare a universităţilor din România, propusă în cadrul proiectului 
„Îmbunătăţirea politicilor publice în învăţământul superior şi creşterea 
calităţii reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – 
QAFIN”, au fost publicate luni şi confirmă că USV este o universitate de 
cercetare avansată şi educaţie. 
Potrivit unui comunicat al USV, la finalul procesului de ierarhizare, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost recunoscută 
drept una dintre instituţiile de învăţământ superior de top la nivel 
naţional, fiind inclusă în categoria C, în care se regăsesc universităţile de 
cercetare avansată şi educaţie. 
USV reaminteşte că în anul 2011, la finalul primului proces de ierarhizare 
a universităţilor, ale cărui rezultate au generat numeroase controverse, 
USV fusese inclusă în categoria A, cea a universităţilor centrate pe 
educaţie. 
Exerciţiul de clasificare din acest an a fost realizat în cadrul celor şase 
domenii fundamentale (Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ştiinţe 
inginereşti, Ştiinţe biologice şi biomedicale, Ştiinţe sociale, Ştiinţe 

crainou.ro 
21.10.21 



umaniste şi Domeniul vocaţional: Ştiinţa sportului, educaţiei fizice şi 
arte), iar în interiorul fiecărui domeniu, evaluarea s-a realizat pe şase 
dimensiuni: Predare-învăţare, Ştiinţă şi cercetare, Internaţionalizare, 
Implicare regională şi socială, Transferul de cunoştinţe şi Satisfacţia 
studenţilor/absolvenţilor. 
La nivelul USV, experţii au evaluat două domenii în care numărul de 
studenţi depăşeşte 10% din totalul studenţilor USV – Ştiinţe inginereşti 
şi Ştiinţe sociale, ambele fiind incluse în categoria C. 
„Această clasare în categoria universităţilor de cercetare avansată şi 
educaţie continuă seria recunoaşterilor de care USV s-a bucurat în 
această perioadă, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Este un 
rezultat care confirmă, din nou, că eforturile comunităţii academice 
sucevene din ultimii ani au fost depuse în direcţia corectă şi că politicile 
adecvate şi coerente de dezvoltare instituţională, susţinute indiferent de 
context, au propulsat USV între universităţile de elită din ţara noastră. În 
plus, el vine ca o completare a rezultatelor publicate, în primăvară, de 
celebrul top QS University Rankings, care a plasat universitatea 
suceveană pe locul 6, în clasamentul celor mai bune universităţi din ţară, 
şi între cele 1.300 universităţi de top din lume” a transmis USV. 

- Premii importante, 
câştigate de USV, la 
Expoziţia 
Internaţională 
INOVA 

ziare.com 
21.10.21 

- În perioada 13 – 15 octombrie a.c., în capitala Croaţiei, Zagreb, a avut loc 
Expoziţia internaţională INOVA, care, de 50 de ani, adună cele mai bune 
invenţii şi încurajează spiritul inovator al tinerilor din întreaga lume. 
La ediţia din acest an, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 
a participat cu patru lucrări. 
Potrivit comunicatului USV, cea mai apreciată lucrare a ediţiei din acest 
an a fost „Pumping system” (un sistem de pompare realizat cu materiale 
inteligente cu memoria formei), ce are ca autori cercetători şi studenţi 
doctoranzi ai USV: Eusebiu Toader, Ilie Niţan, Mihaela Pavăl, Dan Milici, 
Dumitru Cernuşcă, Mariana Milici, Adrian Graur, Mihai Dimian, 
Constantin Ungureanu. Această lucrare a primit cupa şi premiul special 
INOVA 2021 a secţiunii Inginerie electrică, electronică şi energetică; 
premiul special acordat de Asociaţia Internaţională de inventică şi 
Proprietatea Intelectuală (WIIPA); medalia de aur a Salonului INOVA 
2021; certificat de apreciere acordat de Edyta Wolczyk, CEO IBS Blobal, 
cu sediul în Polonia, companie multinaţională de consultanţă în 
domeniul inovării şi designului, care se concentrează pe furnizarea de 
soluţii pentru organisme guvernamentale, întreprinderi noi, 
întreprinderi mari, universităţi şi proprietari individuali de afaceri. […] 

crainou.ro 
21.10.21 

- LANSARE CARTE: dbrealitynews.ro - Vineri,  22 octombrie, ora 15.00, pe pagina de Facebook a Editurii 



„Dintr-o visare” de 
Ovidiu Constantin 
Cornilă, pe pagina 
de Facebook a 
Editurii Creator 

21.10.21 Creator, va avea loc lansarea volumului de poeme „Dintr-o visare” de 
Ovidiu Constantin Cornilă. 
Vor vorbi, alături de autor, prof. univ. dr. Adrian Lesenciuc, scriitor și 
critic literar, prof. doctorand Carmen Bobocescu, scriitoare, prof. dr. 
Adrian Alui Gheorghe, scriitor. 
În cadrul lansării va avea loc un moment poetic de excepție realizat de 
actrița Claudia Motea și prof. univ. dr. Felix Goldbach (saxofon). 
Întâlnirea va fi moderată de Iuliana Răducan, manager Editura Creator. 
Date despre autor și activitatea sa: 
OVIDIU CONSTANTIN CORNILĂ este absolvent al Facultății de Litere, 
secția română-engleză din cadrul Universității Ștefan cel Mare, Suceava, 
promoția 1998. Are un master universitar de profesorat în limba engleză 
(2018-2019) la Universitatea Nebrija, Madrid și este doctorand la 
Universitatea Complutense, Madrid. 
Debutul lui publicistic a fost cu poezia Infinit, în ziarul sucevean Crai 
nou, iar editorial, a debutat cu volumul de versuri Silabe de secundă 
editura Rafet, 2014. Au urmat volumele de proză scurtă: Turnul în care 
mă ascund când plouă, 2015, Călătorul fără timp, 2017, carte premiată 
cu Premiul Saloanelor Liviu Rebreanu din cadrul Festivalului Național 
de Proză ,,Liviu Rebreanu”, Bistrița- Năsăud, 2017, ediția a XXXV-a, 
Ruga luminii, 2018, toate apărute la editura Ardealul, iar recent, a 
publicat volumul de versuri Dintr-o visare la editura Creator, 2021. […] 

 

 


