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- USV: Concurs în 
domeniul securității 
informatice 
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04.11.21 

- În perioada 18-19 noiembrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava va organiza în sistem online cea de-a VI-a ediție a concursului 
studențesc în domeniul securității informatice, CTF-USV 2021. 
Competiția are în vedere dezvoltarea de soluții de penetrare a unor 
bariere de securitate într-un mediu de comunicație delimitat, în scopul 
descoperirii unor breșe electronice și identificării soluțiilor și metodelor 
optime de protejare a informației împotriva accesului neautorizat. 
Competiția urmărește testarea creativității și capacității echipelor de 
studenți de a utiliza cunoștințe tehnice specifice pentru a gestiona 
probleme actuale concrete de securitate informațională. La concurs pot 
participa echipe alcătuite din cel mult patru studenți, coordonați de un 
cadru didactic. Înregistrarea on-line a participanților este programată în 
intervalul 8-12 noiembrie, iar actuala ediție este dotată cu 
premii. Soluțiile dezvoltate de participanți vor fi prezentate public, la 
finalul concursului. 
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Radu Lupașcu Conferința 
internațională 
Managementul 
integrat al resurselor 
de mediu, organizată 
de Facultatea de 
Silvicultură Suceava 
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- Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV) a organizat la sfârșitul săptămânii trecute cea de-a cincea 
ediție a conferinței internaționale „Managementul integrat al resurselor 
de mediu / Integrated Management of  Environmental  Resources 
(IMER)”. Conferința a fost organizată în sistem online și s-a bucurat de 
o largă audiență, fiind distribuită pe canalul social-media al facultății. 
Evenimentul a reunit 63 de lucrări științifice, 14 fiind prezentate de 
autori străini din Italia, Germania, Ucraina, Cehia, Slovacia, Serbia și 
Moldova, iar 49 aparținând cercetătorilor de la facultățile și institutele de 
cercetare din țară. 
Sesiunea care i-a reunit pe toți participanții a abordat rolul pe care 
gestionarea pădurilor îl va juca în contextul strategiilor de bioeconomie 
și biodiversitate, integrate în noua versiune a strategiei forestiere 
europene din anul 2021. Conferința a fost deschisă de profesorul Davide 
Pettenella de la Universitatea din Padova, care a făcut o prezentare a 
provocărilor care reies din documentele programatice europene și o 
analiză comparativă a modului în care țările membre au integrat aceste 
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03.11.21 aspecte în finanțarea din planurile naționale de redresare și reziliență. 
Prelegerile care au urmat au prezentat în detaliu diferitele provocări pe 
care atât România, cât și celelalte țări europene trebuie să le depășească, 
cum ar fi: elaborarea unor strategii forestiere aliniate cerințelor 
europene, folosirea optimă a instrumentelor de finanțare a sectorului 
forestier, adaptarea practicilor de management și protecție a pădurilor la 
schimbările climatice sau promovarea pădurilor cu structuri naturale. 
Nu au fost lăsate deoparte problemele cu specific național, cum sunt 
analiza coerenței legislației silvice, infracționalitatea silvică și necesitatea 
unei strategii de comunicare eco-silvică, fundamentată pe argumente 
științifice. 
Această conferință IMER a arătat încă o dată implicarea Facultății de 
Silvicultură din cadrul USV în cercetarea forestieră și de mediu, 
concentrându-se pe domenii de interes pentru comunitatea științifică, 
decidenții politici și societate.  
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Monica Ion Calendarul 

evenimentelor, 4 

noiembrie – 

selecțiuni 
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 […] * Suceava: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică, organizează webinarul 
gratuit „Cum profit la maxim de anii studenției?” la care poți afla o serie 
de metode și oportunități despre cum poți avea o studenție care să îți 
ofere experiențe noi – ora 19:00. Trainer: Mădălina Hodorog. 
Formularul de înscriere: https://www.madalinahodorog.ro/event-de-
tails/cum-profit-la-maxim-de-anii-studentiei-1/form […] 

Silviu Buculei Scriitorul Eugen 
Lovinescu a fost 
omagiat la Fălticeni 
cu ocazia împlinirii a 
140 de ani de la 
nașterea sa de 
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- În anul 1881, în ultima zi a lunii octombrie, s-a născut Eugen Lovinescu, 
critic și istoric literar, romancier, memorialist și traducător. Este autorul 
teoriei sincronismului și a mutației valorilor estetice. Principalele lucrări 
ale lui Eugen Lovinescu sunt „Istoria civilizației române moderne” și 
„Istoria literaturii române contemporane”. Pentru a cinsti memoria celui 
mai important scriitor pe care l-a dat orașul Fălticeni, asociația „Fălticeni 
Cultural” și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au organizat 
vineri, 29 octombrie, la Biblioteca „E. Lovinescu”, un eveniment cultural 
(expoziție de carte și imagini realizate de pictorul Gabrel Baban, 
simpozion și moment artistic). 
În cadrul simpozionului moderat de prof.  Neculai Sturzu, au vorbit 
despre Eugen Lovinescu și opera sa prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, 
lector univ. dr. Ioan Fărmuș, dar și alți invitați din mediul cultural 
fălticenian. 
Prof.  Neculai Sturzu a mulțumit administrației locale pentru că iubitorii 
culturii fălticeniene au avut posibilitatea de a participa la aniversarea lui 
Eugen Lovinescu în Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu”, o clădire 



recent renovată. Neculai Sturzu a vorbit despre una dintre mințile cele 
mai luminate din prima jumătate a secolului XX, care, deși a suferit 
nedreptăți, merita înalte demnități, despre faptul că la Fălticeni este o 
tradiție în a-l celebra pe Eugen Lovinescu chiar din 1981, menționând că, 
la centenar, la inițiativa prof. Mihail Iordache, s-au deschis Zilele 
Lovinescu în clădirea Primăriei Fălticeni. Prof. Sturzu a spus că și în 
1993, când s-au comemorat 50 de ani de la moarte, au participat doi 
academicieni și ministrul adjunct al culturii, scriitorul Mircea Tomuș, iar 
în 2001, la inițiativa Cercului de profesori de limba română, a fost 
sărbătorit Eugen Lovinescu; în 2011, evenimentul a avut un caracter 
restrâns. […] 

 

 


