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ASSIST Software invită studenții interesați să înceapă o 

carieră în IT, la cea de-a X-a ediție „Porți Deschise ASSIST 

Software”, miercuri, 21 martie, de la ora 11:00, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în Aula din 

Corpul E. Evenimentul este organizat în parteneriat cu 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, 

fiind dedicat studenților din toți anii de studiu și masterat. 

Open Doors ASSIST este un eveniment complex, menit să 

le ofere studenților o imagine de ansamblu asupra 

experienței pe care o pot avea în cadrul companiei ASSIST 

Software și oferindu-le oportunitatea de a aplica pentru un 

stagiu de practică. 

Astfel, miercuri, în intervalul orar 11:00 – 14:00, vor avea 

loc două acțiuni în paralel. În holul din fața rectoratului, va 

fi amenajată o zonă cu standuri de prezentare, unde studenții 

vor lua parte la demonstrații practice de modelare 3D și 

programare de jocuri, vor testa aplicații și dispozitive 

inedite dezvoltate pentru companii de renume mondial. De 

asemenea, cei prezenți vor avea parte și de o incursiune în 

cultura organizațională a companiei, descoperind varietatea 

de activități pe care le pot practica în timpul liber, alături de 



colegii din ASSIST Software (club de cliclism, fotbal, 

competiții etc). Discuțiile vor avea loc într-o atmosferă 

informală, iar cei prezenți vor fi întâmpinați cu pizza, 

răcoritoare și multe alte surprize inedite. 

A doua parte a evenimentului constă într-o serie de 

prezentări ce vor avea loc de la ora 11:00, în Aula din 

Corpul E. Desfășurată sub sloganul „Code your 

dreams!”, ediția de anul acesta va aduce în fața 

participanților universul fascinant al jocurilor, dar și multe 

dintre produsele și proiectele inovative dezvoltate la nivel 

intern, ca urmare a unor pasiuni comune împărtășite de 

membrii ASSIST pentru jocuri, sănătate, sport, educație etc. 

Mai mult decât atât, participanții vor avea parte și de o 

prezentare cu sfaturi utile pentru debutul în carieră, dar și 

alte informații de care au nevoie pentru a-și începe cariera la 

ASSIST Software. 

 Tombolă pentru participanți! Marele premiu: 1 x Consolă 

SONY PlayStation 4 Slim 1 TB 

ASSIST Software a pregătit și în acest an o tombolă 

specială pentru studenții care participă la eveniment, 

premiul cel mare constând într-o Consola SONY 

PlayStation 4 Slim 1 TB Call of Duty WWII Limited 

Edition + Call of Duty WWII!  

Pentru a participa la tombolă, studenții sunt invitați 

să scaneze codul QR de pe afișulevenimentului sau să se 

înscrie pe assist.ro/contest și să urmeze pașii de concurs. 

Înscrierile sunt deschise până în ziua evenimentului. 

Norocosul câștigător va fi extras pe 21 martie, în cadrul 

https://cdnsite2.assist.ro/sites/default/files/styles/big/public/images/news/Open%20Doors%20ASSIST%202018%20afis.png?itok=ELC5WoQQ
https://assist-software.net/contest


evenimentului Open Doors ASSIST 2018, iar pentru a fi 

validat este necesar să fie prezent în sală la momentul 

extragerii. 

 Stagii de practică și oportunități de angajare pentru 

studenții USV 

 Pe parcursul evenimentului Open Doors ASSIST, studenții 

vor avea ocazia de a aplica pentru un internship în cadrul 

companiei. În acest sens, vor avea la dispoziție formulare 

speciale de înscriere pe care le pot găsi la reprezentanții 

companiei. Evenimentul „Porți Deschise ASSIST” 

reprezintă oportunitatea perfectă pentru ca studenții să 

aplice pentru stagiile de practică oferite de ASSIST, dar și 

să descopere care sunt așteptările angajatorilor din industrie 

la momentul actual, pentru a se pregăti din timp. 

Majoritatea studenților care aleg să realizeze un stagiu de 

practică la ASSIST au șanse reale să  își dezvolte și să își 

antreneze anumite abilități și calități ce le vor fi necesare în 

momentul în care vor începe cariera profesională, ceea ce le 

va conferi o adaptare mai ușoară la provocările specifice 

domeniului IT. 
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OSIM a eliberat anul trecut 27 de brevete de invenţie pentru 

Universitatea «Ștefan cel Mare». Universitatea «Gheorghe 

Asachi» din Iaşi şi Politehnica din Bucureşti se situează pe 

următoarele locuri. 

https://assist-software.net/internships-for-students


În cursul anului 2017, OSIM a acordat Universităţii „Ștefan 

cel Mare” din Suceava (USV) un număr de 27 de brevete de 

invenţie, rezultat care clasează universitatea suceveană pe 

primul loc între instituţiile de învăţământ superior din ţară, 

aceasta fiind urmată de Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi, cu 20 de brevete şi Universitatea 

Politehnică din Bucureşti, care a obţinut 15 brevete. Situaţia 

este asemănătoare cu cea din anul precedent. În 2016, OSIM 

a acordat Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava un 

număr de 34 de brevete de invenţie, rezultat care clasa 

universitatea suceveană pe primul loc între instituţiile de 

învăţământ superior din ţară, aceasta fiind urmată de 

Universitatea „Transilvania” din Braşov, cu 13 brevete şi 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu 11 

brevete. „Nu consider rezultatul USV unul excepţional, ci 

unul normal, însă activitatea de inventică din România a 

ajuns la un nivel scăzut, similar cu nivelul înregistrat în 

urmă cu aproximativ 100 de ani”, a precizat rectorul 

interimar al Universităţii “Stefan cel Mare” din Suceava. 

Acest rezultat reconfirmă poziţia de lider naţional a 

universităţii sucevene în domeniul inventicii, evidenţiată şi 

de clasarea pe primul loc în topul universităţilor româneşti 

atât pentru numărul de brevete acordate, cât şi pentru 

numărul de cereri de brevete înregistrate de universităţi la 

OSIM în perioada 2007-2013, criteriu avut în vedere de 

planul strategic naţional precedent. Această prolifică 

activitate de inventică a Universităţii „Stefan cel Mare” din 

Suceava a fost recunoscută şi prin decernarea Trofeului 

Creativităţii de către OSIM în octombrie 2014. 
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Orașul 

tău/Suceava 

În anul 2017, OSIM a acordat Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava (USV) un număr de 27 de brevete de 

invenţie, rezultat care clasează universitatea suceveană pe 

primul loc între instituţiile de învăţământ superior din ţară, 

aceasta fiind urmată de Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi (20 de brevete) şi Universitatea Politehnică 

din Bucureşti (15 brevete). 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) se 

situează pe primul loc în topul universităţilor româneşti 

alcătuit pe baza brevetelor de invenţii acordate în anul 2017 

de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) din 

România. În anul 2017, OSIM a acordat Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava un număr de 27 de brevete 

de invenţie, rezultat care clasează universitatea suceveană 

pe primul loc între instituţiile de învăţământ superior din 

ţară, aceasta fiind urmată de Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi (20 de brevete) şi Universitatea 

Politehnică din Bucureşti (15 brevete). Situaţia este 

asemănătoare cu cea din anul precedent. În 2016, OSIM a 

acordat Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 

un număr de 34 de brevete de invenţie, rezultat care 

clasează universitatea suceveană pe primul loc între 

instituţiile de învăţământ superior din ţară, aceasta fiind 

urmată de Universitatea „Transilvania” din Braşov (13 

brevete) şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 

Iaşi (11 brevete). „Nu consider rezultatul USV unul 

excepţional ci unul normal însă activitatea de inventică din 

România a ajuns la un nivel scăzut, similar cu nivelul 

înregistrat în urmă cu aproximativ 100 de ani”, a precizat 



rectorul interimar al Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se menține pe 

primul loc în topul universităților românești alcătuit pe baza 

brevetelor de invenții acordate de Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci (OSIM) din România. 

Potrivit rectorului interimar al USV, prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian, și în anul 2017 Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava s-a situat pe locul I în topul brevetelor 

de invenţii acordate de OSIM universităților românești. 

 

Conform datelor publicate de Oficiul de Stat pentru Invenții 

și Mărci în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală 

pentru perioada ianuarie – decembrie 2017, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut 27 de brevete de 

invenție, fiind pe primul loc la nivel național. 

Pe locul al doilea se situează Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași, cu 20 de brevete de invenție, 

iar pe locul al treilea se situează Universitatea Politehnică 

din București, cu 15 brevete de invenție. 

„Precizez că nu consider rezultatul USV unul excepțional ci 

unul normal, însă activitatea de inventică din România a 

ajuns la un nivel scăzut, similar cu nivelul înregistrat în 

urmă cu aproximativ 100 de ani”, a spus prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian. 

De menționat este faptul că și în 2016 Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava s-a situat pe primul loc în topul 

https://www.newsbucovina.ro/wp-content/uploads/2017/11/Mihai-Dimian.jpg
https://www.newsbucovina.ro/wp-content/uploads/2017/11/Mihai-Dimian.jpg


universităților românești alcătuit pe baza brevetelor de 

invenții acordate de OSIM. Astfel, OSIM a acordat 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în anul 2016, 

un număr de 34 de brevete de invenție. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava funcționează 

Laboratorul de compatibilitate electromagnetică 

CERTeLab, acesta fiind printre puținele unități din România 

care au dreptul de a certifica produsele cu privire la 

standardele de compatibilitate electromagnetică. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, Laboratorul de 

compatibilitate electromagnetică CERTeLab, acreditat 

pentru prima dată în anul 2009, a fost reacreditat de către 

RENAR, conform normelor SR EN ISO/CEI 17025:2005, 

iar noul certificat de acreditare – LI 1163/2018 – este 

valabil pentru perioada 05.03.2018 – 04.03.2022. 

„Laboratorul este acreditat pentru încercări de imunitate la 

perturbaţii radiate RF, imunitate la descărcări electrostatice, 

imunitate la scăderi de tensiune, imunitate la întreruperi de 

scurtă durată şi variaţii de tensiune, precum și măsurări de 



perturbaţii radiate RF și perturbații conduse la porturile de 

alimentare de la reţea. Echipamentele pentru care se pot 

efectua încercări sunt cele din categoriile pentru tehnologia 

informaţiei, echipamente electrice şi electronice utilizate în 

medii rezidenţiale, comerciale şi uşor industriale, 

echipamente electrice şi electronice utilizate în medii 

industriale, echipamente de transmisie de bandă largă în 2,4 

GHz, echipamente pentru reţele de telecomunicaţii, 

echipamente de mică distanţă. Totodată, comparările 

interlaboratoare, la care laboratorul CERTeLab participă 

periodic, asigură menținerea nivelului de competență și dau 

încredere că valorile măsurate se încadrează în 

incertitudinea declarată. În regim neacreditat, pot fi 

efectuate și alte încercări, la solicitarea dezvoltatorilor și 

importatorilor de echipamente electrice și electronice”, a 

precizat sursa citată. 

În comunicatul transmis se menționează că sprijinul 

potențial pe care USV îl poate oferi industriei electronice 

din România este unul substanțial, dat fiind că în 

CERTeLab pot fi efectuate încercări la standarde 

internaționale, de către un personal calificat, folosind 

echipamente performante și calibrate periodic, încercări 

pentru care se evită deplasările costisitoare la laboratoare 

similare din statele UE. 

În data de 26 februarie 2014, Parlamentul European și 

Consiliul UE au aprobat Directiva 2014/30/UE privind 

armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la 

compatibilitatea electromagnetică. Aceasta se referă la 

produsele care reprezintă o noutate pentru piața Uniunii în 



momentul introducerii lor pe piață, ceea ce înseamnă că este 

vorba despre produse noi, fabricate de un producător stabilit 

în Uniune, sau despre produse importate dintr-o țară terță, 

indiferent dacă sunt noi sau de ocazie. Potrivit prevederilor 

acestei Directive, toți operatorii economici care intervin în 

lanțul de aprovizionare și de distribuție ar trebui să ia 

măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că pun la 

dispoziție pe piață numai aparate care sunt în conformitate 

cu respectiva directivă. Totodată, legiuitorul european a 

subliniat că producătorul, având cunoștințe detaliate privind 

procesul de proiectare și de producție, este cel mai în 

măsură să efectueze procedura de evaluare a conformității 

aparatelor și instalațiilor. 

Directiva a fost transpusă în legislația din România prin 

Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea 

electromagnetică, stabilind regulile referitoare la 

comercializarea și utilizarea în cadrul UE a echipamentelor 

care pot genera perturbații electromagnetice sau care pot fi 

afectate de astfel de perturbații. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava organizează marți, 20 martie 

a.c., de la ora 19.00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt”, un 

Recital Instrumental. 

Potrivit organizatorilor, în faţa publicului vor evolua conf. 

univ. dr. Doina Grigore, la pian, conf univ. dr. Sebastian 

Vârtosu, la violoncel, și asist. univ. dr. Tudor Bogdan 

Bolnavu, la vioară. 

Din program fac parte: Serghei Rachmaninov – Trio 

élégiaque Nr. 1 în G-minor; Johannes Brahms – Dublu 

concert pentru vioară și violoncel în La minor, op. 102. 

Prețul unui bilet este de 10 lei, iar pentru studenți, elevi și 

pensionari 5 lei. Biletele pot fi achiziționate de la sediul 

Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor, nr. 6, lângă Auto 

Albina sau online de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. 
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Săptămâna trecută, miercuri, la Suceava s-au aflat, într-o 

coincidență fericită, alături de scriitorul Paul Emond, 

membru al Academiei Regale de limbă și literatură franceză 

din Belgia, trei reprezentanți ai „Francofoniei centrale”, 



Francofoniei” 

 

adică a Hexagonului, cu misiuni oficiale în instituții din 

România. 

Paul Emond, membru al reputatei „Académie royale de 

langue et de littérature françaises de Belgique” are un 

palmares impresionant, fiind unul dintre cei mai 

emblematici autori contemporani belgieni, romancier, autor 

dramatic şi eseist. 

Oaspeții noștri din anul acesta au avut posibilitatea de a se 

întâlni cu profesori și studenți ai Universității sucevene, cu 

elevi și profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș”, să 

se informaze asupra „stării Francofoniei” în zonă. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc 

marți, 20 martie a.c., între orele 12.00-14.00, cea de-a patra 

ediție a evenimentului „Pique-nique francophone poétique”. 

„Evenimentul Pique-nique francophone poétique, ediția a 

IV-a, având hashtagul #Haikunoi2018, face parte din seria 

de manifestări organizate de Ambasada Franței și de 

operatorul său cultural, Institutul Francez din România, în 

colaborare cu Organizaţia Internaţională a Francofoniei 

(OIF), cu sprijinul Ministerului Educației”, au precizat, într-

un comunicat de presă, reprezentanții Colectivului de 

franceză din cadrul Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul USV. 

Potrivit sursei citate, la eveniment sunt invitați să participe 

francofonii și francofilii suceveni, toți pasionații de poezie 

care vorbesc și îndrăgesc limba franceză, în principal 



studenții, dar și grupuri de elevi de la liceele din oraș, 

profesorii de limbă franceză, precum și angajații francofoni 

de la întreprinderile din județul Suceava. 

„Momentul cheie al manifestării are loc între orele 12:00 și 

14:00, când participanții din întreaga țară vor publica haiku-

urile în limba franceză, desenele personale și fotografiile de 

la eveniment pe pagina personală a rețelelor de socializare 

(Facebook și Twitter), folosind hashtag-ul #Haikunoi2018. 

Contribuțiile internauților se vor concretiza, astfel, într-un 

palimpsest creat în spațiul virtual #Haikunoi2018, purtând 

(în)semnele personale ale creativității și sensibilității  

fiecărui vorbitor de limba franceză”, se precizează în 

comunicat. 

Organizatorii evenimentului au menționat că la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava participanții își 

vor materializa creațiile realizând un colaj pe un suport din 

pânză ce amintește de papirusurile din vechime. 

De altfel, generațiile prezentului vor transcrie haiku-urile pe 

fișe de lucru vechi, păstrate de la generațiilor anterioare, 

după principiul palimpsestului, pentru a marca simbolic 

faptul că studenții de azi duc mai departe munca celor de 

ieri și faptul că toți contribuim, prin efortul personal, la 

scrierea aceluiași mare Text: Viața, Creația, Limba, 

Literatura, Francofonia. 

Evenimentul se va desfășura în Holul central din corpul A 

sau în parcul interior din spatele Corpului A, în funcție de 

condițiile meteo. Creațiile personale ale participanților la 

eveniment vor fi expuse în holul de la intrarea în corpul A, 



pe toată durata Zilelor Francofoniei. 

Conform organizatorilor, acest eveniment unic pe plan 

mondial constituie un mijloc original pentru francofoni şi 

francofili de a-şi afirma pasiunea pentru limba franceză. 

Astfel, manifestarea este un moment federator, special, 

amuzant, o excelentă ocazie de a schimba idei despre 

viitorul limbii franceze, de a crea scurte poeme şi de a pune 

în evidenţă beneficiile învăţării acestei limbi de către tineri, 

un avantaj în plus pe piaţa muncii și, nu în ultimul rând, o 

pledoarie în favoarea multilingvismului, a descoperirii 

tradiţiilor și culturilor diferite. 

Din 2017, Picnicurile poetice au fost incluse în circuitul 

Grand Tour, marcă de excelenţă aflată sub Înaltul Patronaj 

al Preşedintelui Republicii Franceze şi gestionată de Jean-

Marie Le Guen, Secretar de Stat pentru Dezvoltare şi 

Francofonie, în colaborare cu Organizaţia Internaţională a 

Francofoniei, condusă de Michaëlle Jean, Secretar General. 

Această marcă reuneşte evenimente culturale şi 

patrimoniale prestigioase, selecţionate pentru capacitatea lor 

de a pune în valoare bogăţia, diversitatea şi vitalitatea 

francofoniei culturale şi de a creşte atractivitatea acesteia în 

lume. 
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Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava  se află pe 

locul I în topul universităților din România la brevete de 

invenție. 



Ordonatorul de credite al Universității ,,Ștefan cel Mare,,  

din Suceava, prof.univ. ing. dr. Mihai Dimian anunță că în 

topul universităților românești privind brevetele de invenție 

obținute în anul 2017, conform datelor publicate de Oficiul 

de Stat pentru Invenții și Mărci în Buletinele Oficiale de 

Proprietate Intelectuală (ianuarie – decembrie 2017, 

instituția de învățământ superior suceveană  se află pentru al 

doilea an consecutiv pe locul I. 

 

 

_______ 

 

 

 

Patru studenți suceveni 

vor participa la cea de-a 

XII-a ediție a concursului 

Electro – Mobility la Iași 

 

 

www.svnews.ro 

 

 

Educație 

Patru studenti suceveni de la Facultatea de Inginerie 

Electrica si Stiinta Calculatoarelor vor participa la cea de a 

XII – a editie a concursului Electro-Mobility, organizat de 

Continental Automotive Romania, Iasi. Echipa este formata 

din studenti de anul III si anul IV, Ostafe Leonard-Emanuel, 

Sili Alexandru, Dumbravă Cosmin si Scutelnicu Radu, 

formand echipa „Road Runners”. 

„Participam la acest concurs cu scopul de a invata lucruri 

noi, ceva in plus pe langa cele facute in facultate. Scopul 

nostru este de a realiza un robot autonom capabil sa se 

deplaseze pe un circuit in forma de opt, fiind nevoit sa 

mentina linia drumului si sa reactioneze specific in timp real 

fiecarui indicator plasat pe traseu: stop, parcare, trecere de 

pietoni. Pentru a fi mai distractiv, masinuta va trebui sa se 

deplaseze in mod autonom pe traseu impreuna cu o masina 

din echipele adverse”, a declarat unul dintre participanti   . 

 


