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Echipa formată din Mădălina-Maria Mitricioaei, Petru-Ionuț 

Șandru și Alexandru Bilius având ca antrenor pe șef lucrări dr. 

ing. Adrian-Ioan Petrariu, a câștigat concursul de tip hackathon 

organizat de Universitatea Suceava.Câștigătorii au reușit să 

livreze, în cele 25 de ore ale concursului, o soluție funcțională 

care a combinat o aplicație PC, dispozitivul cu senzori furnizat 

de organizatori și un sistem electronic propriu. 

Potrivit unui comunicat de presă, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a organizat, în zilele de 14 și 15 decembrie 

2017, a patra ediție a concursului studențesc „25 de ore în USV” 

(25h@USV). 

Patru echipe alcătuite din câte trei sau patru studenți, înscriși la 

programele de studiu ale Facultății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, au petrecut împreună 25 de ore în 

Atriumul corpului E al universității, căutând soluții creative 

pentru tematica propusă de organizatori: proiectarea și 

implementarea unei soluții interactive noi pentru jocurile pe 

calculator. 

În acest scop, organizatorii au asigurat echipamente de tip 

Perception Neuron, dotate cu senzori de mișcare, purtate la 

nivelul mâinii, asemenea unei mănuși.  Sursa citată arată că 



proiectele echipelor au fost evaluate de un juriu compus din 

Alexandru Guriuc (OSF Global Services) și Stelian Senocico 

(Assist Software). 

În vederea realizării în cât mai bune condiții a temei propuse, 

echipele de studenți au proiectat jocuri pe calculator, comunicații 

wireless, tehnologii web, precum și diverse dispozitive 

electronice. Echipa clasată pe locul I, alcatuită din Mădălina-

Maria Mitricioaei, Petru-Ionuț Șandru și Alexandru Bilius 

(antrenor: șef lucrări dr. ing. Adrian-Ioan Petrariu) a reușit să 

livreze, în cele 25 de ore ale concursului, o soluție funcțională 

care a combinat o aplicație PC, dispozitivul cu senzori furnizat 

de organizatori și un sistem electronic propriu. Pe locul II s-a 

clasat echipa alcătuită din Daniel Polocoșer, Ilie Alberto Cârdei, 

Marian Ciornei și David Ioan Cosovan (antrenor: șef lucrări dr. 

ing. Remus Prodan), iar pe locul III, echipa formată din 

Constantin-Cristian Cumpăratu, Marian-Bogdan Ursu, Marian-

Theodor Nicorescu și Andrei Mutu (antrenor: conf. univ. dr. ing. 

Călin Ciufudean). 

 Prin acest concurs, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

se alătura competițiilor similare de tip hackathon, care se 

organizează pe plan internațional. Prin tematica sa, 

concursul 25h@USV încurajează creativitatea studenților în 

procesul dezvoltării de tehnologii de vârf la ora actuală în 

domeniul calculatoarelor și sistemelor informatice. 

A patra ediție a concursului 25h@USV a dus mai departe tradiția 

începută în anul 2014, aceea de a forța limitele creativității 

tehnice studențești, prin propunerea de teme relevante pentru 

direcțiile date de tehnologiile IT de ultimă oră în industria de 



profil. 

Din partea organizatorilor, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur și 

prof. univ. dr. ing. Radu-Daniel Vatavu consideră acest 

eveniment ca unul important în contextul actual al specificului 

competițiilor studențești naționale și internaționale, atât prin 

tehnologia inovativă adresată în fiecare an, cât și prin 

modalitatea specifică de implementare a acestuia. Sponsorii 

concursului din acest an au fost OSF Global Services, Assist 

Software și Global Design. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a semnat un protocol 

de colaborare cu Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) pentru 

organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de prevenire a 

corupţiei. 

Potrivit reprezentanților USV, activitățile vizează, în principal, 

promovarea în mediul universitar a integrităţii, eticii şi 

deontologiei profesionale, conştientizarea consecinţelor 

implicării în acte de corupţie, precum şi informarea studenţilor şi 

a cadrelor didactice cu privire la competenţa conferită de lege 

Direcţiei Generale Anticorupţie. 

„În cadrul parteneriatului, D.G.A. va propune şi dezvolta 

tematica specifică în domeniul prevenirii corupţiei, va participa 

la conferinţe, simpozioane, seminarii, sesiuni ştiinţifice etc. 

organizate pe probleme de interes comun, va elabora în 

colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

broşuri şi volume tematice în domeniul prevenirii corupţiei, va 



participa cu articole din domeniul prevenirii corupţiei în 

publicaţiile de specialitate ale USV, va mediatiza derularea 

activităţilor comune în mass-media și va acorda sprijin de 

specialitate în realizarea unor materiale cu mesaje preventive”, a 

arătat sursa citată. 

De asemenea, activităţile desfăşurate de către USV în cadrul 

acestui parteneriat vor consta în promovarea mesajelor 

campaniilor D.G.A., la evenimentele organizate și sprijinirea 

D.G.A., în calitate de partener, în campaniile de conştientizare 

adresate mediului universitar. 

Totodată, USV va solicita specialişti din partea D.G.A. pentru 

activităţile de învăţământ/ formare pe domeniul specific/ 

problematica specifică, va participa cu articole pe tematica 

publicaţiilor de specialitate ale D.G.A, va asigura tipărirea / 

realizarea şi, după caz, montarea de materiale conţinând mesaje 

anticorupţie (broşuri, fly-ere, pliante, bannere etc.)  și va 

populariza Linia gratuită Telverde anticorupţie 0800 806 806 a 

D.G.A. prin afişarea unor mesaje de prevenire a corupţiei în 

locurile special amenajate în acest sens. 

„Acest parteneriat confirmă eforturile constante ale USV de 

prevenire a corupţiei care, de-a lungul ultimilor ani, au constat în 

transmiterea de informări legate de politica USV în acest 

domeniu, organizarea unor dezbateri, crearea și utilizarea email-

ul Părerea ta contează sau aplicarea unor chestionare studenților 

(cu o frecvență de 3 ani)”, se arată în comunicatul transmis. 

Astfel, în anii universitari 2013 și 2016, au fost realizate două 

cercetări care au investigat percepția studenților asupra 

fenomenului corupției atât la nivel general, în întregul sistem 



universitar românesc, cât şi la nivel particular, în cadrul USV. 

Conform USV, în ambele cercetări au fost chestionați 

aproximativ 25% din numărul total al studenților universității, 

selecția respondenților având la bază o eșantionare proporțional 

multistratificată pe ani de studiu, facultăţi şi programe de studiu. 

„Datele comparative au evidențiat impactul pozitiv al politicilor 

aplicate la nivelul instituției noastre: dacă în anul 2013 media 

evaluării pozitive a corectitudinii examenelor în USV a fost de 

86,1%,  cercetarea din 2016 a înregistrat un procent de 92,5%. 

Putem afirma că promovarea unei politici consecvente şi 

transparente în privinţa criteriilor de evaluare la examene 

reprezintă măsuri cu impact pozitiv pentru insuflarea unei 

atitudini oneste şi responsabile în rândul studenților, contribuie 

la stimularea competitivității academice și la cultivarea unei 

atmosfere de încredere în calitatea actului educațional din USV”, 

se menționează în comunicatul transmis de USV. 
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Evenimente 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează sâmbătă, 23 decembrie, de la ora 

19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, un concert 

extraordinar  în care vor evolua doi dintre cei mai buni folkiști 

români din țară, Mircea Baniciu și Nicu Alifantis. 

 


