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Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

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

organizează, în perioada 20 - 27 mai 2018, Concursul 

Internațional Studențesc de Calculatoare „Hard & Soft”, 

aflat la a XXV-a ediție. 

În acest an s-au înscris 16 echipaje: nouă din ţară (Cluj-

Napoca și Oradea cu câte un echipaj, București, Timișoara 

și Suceava cu câte două echipaje) şi șapte echipaje din 

străinătate (Cernăuţi și Vinița - Ucraina, Chişinău – 

Republica Moldova cu două echipaje, Novi Sad – Republica 

Serbia, Ilmenau – Germania și Hebei - China).  

Pentru ediția 2018, juriul concursului este format din 

Timothy Hall, Universitatea din Limerick, Irlanda – 

președinte; Ciaran MacNamee, de la aceeași universitate; 

Nela Olsarova și Nicolae Foica, de la ServiceXpert GmbH, 

Munchen, Germania; Claudine Lecocq și Jean Michel 

Duthilleul, de la Universitatea Lille 1 – Franța, în calitate de 

membri. 

Potrivit organizatorilor, „Hard & Soft” este un concurs 

adresat studenților seniori din domeniile calculatoarelor, 

electronicii şi automaticii, care își propune să testeze 



competențele tehnice hardware și software și de relaționare 

socială ale viitorilor ingineri. Pe parcursul a cinci zile, 

echipe formate din câte patru studenți vor încerca, iar unii 

vor și reuși, să rezolve sarcini cu un grad ridicat de 

complexitate. O asemenea reușită solicită cunoștințe 

avansate din domeniile știința calculatoarelor, inginerie 

electronică și automatizări, referitoare la proiectarea 

sistemelor electronice, interfaţare, programare, utilizarea 

mediilor de dezvoltare software și hardware, testare și 

documentare, și nu numai. 

Concursul a debutat în 1994 cu sprijinul profesorului John 

Milner, de la City University din Londra, în calitate de 

președinte al juriului pentru primele nouă ediții ale 

concursului. Începând cu anul 2003, coordonarea activității 

de jurizare a fost asigurată de profesorul Timothy Hall, de la 

Universitatea din Limerick, Irlanda. 

Concursul „Hard&Soft” a devenit o competiție 

internațională de prestigiu, ocupând un loc privilegiat în 

programele manifestărilor studențești europene. De-a lungul 

timpului, echipe din principalele centre universitare din 

România, însumând peste 1000 de studenți, alături de 

reprezentanți ai mai multor universități partenere din 

Europa, s-au confruntat la Suceava cu provocări tehnice 

spectaculoase. 

Concursul beneficiază de sprijinul Ministerului Educației 

Naționale, al Primăriei Municipiului Suceava şi al 

Consiliului Local Suceava, al Consiliului Judeţean Suceava, 

precum şi al unor firme implicate activ în încurajarea și 



afirmarea tinerilor care se formează în universitate prin 

competiție. 

Prezentarea sistemelor realizate de echipele competitoare ca 

răspuns la tema-proiect propusă de juriu – un adevărat 

spectacol al unor aplicații puse în funcţiune – va avea loc pe 

parcursul zilei de vineri, 25 mai 2018. 

Festivitatea de premiere se va desfăşura vineri, 25 mai 2018, 

începând cu ora 16.30, în Aula din corpul E. 

Informaţii suplimentare pot fi găsite la 

adresa: http://www.hardandsoft.ro/. 
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Știri 

Între 20 și 27 mai, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava este programată cea de-a XXV-a ediţie a 

concursului internaţional studenţesc de calculatoare „Hard 

& Soft”. În competiţie s-au înscris 16 echipaje, din care 

nouă din România, cîte două din Ucraina şi Republica 

Moldova și cîte unul din China, Germania şi Serbia. 

Preşedintele juriului va fi profesorul Timothy Hall de la 

Universitatea din Limerick, Irlanda. Potrivit USV, concursul 

„Hard & Soft” beneficiază de sprijinul Ministerului 

Educației, al Primăriei și Consiliului Local Suceava, al 

Consiliului Județean, precum și al unor firme implicate activ 

în încurajarea și afirmarea tinerilor care se formează în 



universitatea suceveană prin competiție. 
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Local 

Un grup de tineri membri ai Asociaţiei Studenţilor din 

Universitatea Suceava (ASUS), sprijiniţi de silvicultori ai 

Ocolului Silvic Pătrăuţi, din cadrul Direcţiei Silvice 

Suceava, au participat marţi, 15 mai, la o acţiune de 

igienizare a suprafeţelor forestiere din zona Zamca. 

Conform organizatorilor, periodic studenţii se implică în 

asemenea acţiuni, având ca scop, pe lângă efectuarea 

curăţeniei în zone limitrofe fondului forestier, şi 

sensibilizarea cetăţenilor pentru menţinerea unui mediu 

curat. 

„Formarea unei conştiinţe ecologice active, implicate în 

acţiuni de cunoaştere şi  protecţie a ecosistemelor forestiere, 

constituie o preocupare permanentă a conducerii Direcţiei 

Silvice Suceava”, a precizat şeful Ocolului Silvic Pătrăuţi, 

Stelian Chidoveţ, care s-a ocupat de organizarea şi buna 

desfăşurare a evenimentului. 
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La finele săptămânii trecute, la Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică şi Management din cadrul 

Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), s-a 

desfășurat cea de-a IV-a ediţie a Concursului de creativitate 

tehnică „Fun Mechanics”. Evenimentul a fost organizat de 

un colectiv coordonat de şef lucrări dr. ing. Luminiţa 

Irimescu, în parteneriat cu Sindicatul „Univers” al USV. 

Pe durata celor 6 ore de concurs, studenţii anului I pasionați 

de mecanică și-au validat îndemânarea, ambiția și 



creativitatea tehnică, realizând  o aplicație tehnică dată. 

Locul I a fost ocupat de echipa formată din: Bogdan Demec, 

Alexandru Olaru, Ionel Saghin, Alexandru Tănase și 

Claudiu Turcanu, studenţi la specializarea Tehnologia 

Construcțiilor de Mașini, coordonați de Daniel Policiuc. 

Locul II a fost ocupat de echipa formată din: Alexandra 

Apetri, Tudor Chicaroș, Andrei Piscuc, Diana Rusu, Dragoș 

Rusu și Iulian Viziteu, studenți la specializarea 

Mecatronică.  

Locul III a revenit echipei formată din: Andrei Baranețchi, 

Daniel Cutuhan, Dumitru Maftean, Raul Micuțaru, Vlad 

Mutescu și Mihai Seremet, studenți la specializarea 

Tehnologia Construcțiilor de Mașini. 

Concursul „Fun Mechanics” are drept scop prezentarea 

aplicaţiilor în ingineria mecanicădintr-o perspectivă 

practică, contribuind, astfel, la dezvoltarea pasiunii, 

spiritului de echipă şi talentului tehnic al studenţilor din 

anul I. 
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Municipiul Suceava găzduieşte pentru al doilea an 

consecutiv turneul final al Campionatului Naţional 

Universitar de handbal masculin, competiţie în care echipa 

Universităţii „Ştefan cel Mare” este campioana naţională şi 

europeană en-titre. După tragerea la sorţi de luni, ieri au 

avut loc meciurile din cele două grupe de câte trei echipe, 

iar astăzi sunt programate meciurile de clasament şi finala 

ce va stabili campioana naţională universitară din acest an. 

Universitatea „Ştefan cel Mare” a picat într-o grupă mai 

dificilă, alături de echipele Universităţii „Ovidius” din 

Constanţa şi Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

formaţii ce au în componenţă jucători ce evoluează sau au 

evoluat în Liga Naţională, la fel ca şi sucevenii, sportivi 

până-n 30 de ani. Ieri dimineaţă, sucevenii au debutat în 

turneul cu o victorie în faţa Universităţii „Ovidius” din 

Constanţa, scor 37 – 24. Prima repriză a meciului a fost una 

mai echilibrată, în care echipa pregătită de Petru Ghervan, 

Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei n-a reuşit să se desprindă la 

mai mult de patru goluri, iar la pauză a condus la doar un 

gol, scor 15 – 14. Universitarii de la „Ştefan Cel Mare” au 

început în forţă repriza a doua şi au marcat de şase ori la 

rând, iar după 15 minute de joc aveau marcate 15 goluri şi 

doar trei primite, iar până la final au avut şi 15 goluri avans. 

Adrian Târzioru şi Gabriel Cotinghiu au fost cei mai buni 

marcatori ai Sucevei, cu câte 8 goluri fiecare, Cătălin Costea 

- 6, Mihai Sandu şi Gavriel Burlacu, câte 4 goluri fiecare, 

Andrei Olariu şi Andi Tofănel, câte două goluri, iar Florin 



Baican, Sebastian Polocoşer şi Alin Petrea, câte un gol. 

 Suceava a învins Bacău la capătul unui meci mai strâns 

decât cel cu Constanţa 

Ieri, de la ora 13.00, în al doilea meci al grupei, 

Universitatea Suceava a trecut de  Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău la trei goluri diferenţă, 36 – 33, şi şi-

a asigurat astfel un loc în finala pentru aur. Sucevenii au 

început în forţă acest meci şi-au condus cu 6 – 1 şi mai apoi 

cu 12 – 5, iar la pauză avea 19 – 14. În partea a doua, 

Bacăul a profitat de câteva greşeli şi ratări ale sucevenilor, 

venite şi pe un fond de relaxare şi oboseală, şi s-a apropiat 

la trei goluri în minutul 42, scor 29 – 26, dar sucevenii au 

gestionat bine finalul de meci şi s-au impus cu 36 – 33, după 

50 de minute de joc, atât cât durează meciurile din grupe, 

cele de clasament urmând să aibă două reprize de câte 30 de 

minute fiecare. În acest meci, Adi Târzioru a marcat 10 

goluri, Florin Baican - 9, Alin Petrea - 5, Mihai Sandu - 4, 

Gabriel Burlacu - 3, Cătălin Costea şi Gabriel Cotinghiu, 

câte două goluri, iar Andrei Olariu, un gol.   

„În grupă am căzut cu două echipe puternice, Constanţa şi 

Bacăul, ce au în componenţă jucători profesionişti ce joacă 

în Liga Naţională şi-n Divizia A. Am avut parte de două 

meciuri tari, cu toate că dimineaţă ne-am desprins la un 

moment dat la o diferenţă mai mare. Cu Bacăul am avut un 

meci şi mai greu şi mă bucur c-am câştigat şi ne-am calificat 

în finală. Din câte am văzut, în meciul pentru titlul de 

campioană naţională vom întâlni o altă echipă cu jucători 

din primul eşalon, de la Vaslui şi Steaua, Universitatea din 



Piteşti. Cu siguranţă va fi o finală frumoasă şi 

spectaculoasă, în care vom da totul să câştigăm şi să ne 

apărăm titlul”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ. 

 În cealaltă grupă, în care meciurile s-au disputat la sala de 

sport a Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” din Suceava, 

Universitatea din Piteşti a câştigat cu 18 – 17 în meciul cu 

Universitatea Transilvania din Braşov, iar în al doilea meci 

al zilei, braşovenii au trecut cu 37 – 20 de Academia de 

Poliţie „Al.I. Cuza” din Bucureşti. Aseară urmau să se 

desfăşoare şi ultimele două meciuri din grupe, Bacău – 

Constanţa şi Piteşti - Academia de Poliţie „Al.I. Cuza” din 

Bucureşti. 

Astăzi, de la ora 12.30, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava va juca finala mare a competiţiei, cel mai probabil 

cu Universitatea din Piteşti. 
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Compania multinațională de dezvoltare software, soluții 

eCommerce și cloud, OSF Global Services, a organizat  

luni, 7 mai  2018, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, evenimentul „Ziua Porților Deschise la 

USV”. 

Potrivit unui comunicat al USV, evenimentul a constituit o 

oportunitate pentru studenții care urmează cursurile 

programelor de studii Calculatoare, Automatică și 

informatică aplicată, Electronică aplicată si Informatica 

economică, să afle cât mai multe despre compania OSF și 



despre posibilitățile de dezvoltare profesională în domeniul 

IT. De asemenea, dezbaterile interactive și ilustrările  

proiectelor tehnice au avut scopul de a oferi sfaturi practice 

referitoare la procesul de recrutare și provocările asociate 

profesiei de programator. 

Astfel, vizita studenților la sediul companiei a  cuprins  o 

prezentare a profilului de activitate și un tur ghidat, cu o 

sesiune de cunoaștere directă a echipei de profesioniști care 

lucrează în producție. 

„Toate aceste experiențe au avut scopul de a aduce în prim-

planul  studenților varietatea de oportunități și modul în care 

ar trebui să se pregătească pentru întâmpinarea lor, dar și 

posibilitățile de a accesa locurile de muncă din domeniul IT 

fără a avea experiență anterioară într-o firmă, beneficiile 

reale și perspectivele de dezvoltare în carieră”, arată sursa 

citată. 

Totodată, conform USV, aceste evenimente se desfășoară în 

contextul dezvoltării continue a sectorului de IT din regiune, 

ceea ce a generat o cerere masivă de personal bine pregătit 

în domeniu. 
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Evenimente 

 

Organizația studențească Clubul de Marketing împreună cu 

sprijinul IFix Service, Sigur la volan, Dorna Medical, 

Almacri Dent, Centrul de Marketing şi Asociaţia de 

Cooperare – Cultural Educaţională Suceava organizează 

vineri, 18 mai, începând cu ora 16:00 și duminică, 20 mai, 

începând cu ora 20:00, preselecțiile candidaților înscriși 



pentru cea de-a doua ediție a concursului de talente 

„Sucevenii au talent”. 

 


