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Facultatea de Inginerie Electrică şi Stiinţa Calculatoarelor 

din cadrul Universităţii „Stefan cel Mare” din Suceava 

organizează, în perioada 24 – 26 mai 2018, cea de-a XIV-a 

ediţie a Conferinţei Internaţionale „Development and 

Application Systems”. 

Începând din anul 1992, conferinţa s-a desfăşurat bianual, 

fiecare ediţie bucurându-se de un real succes, dovedit de 

interesul manifestat, în mod constant, de specialiştii din 

domeniu pentru tematicile propuse. Publicarea celor mai 

bune lucrări susţinute în cadrul conferinţei în revista 

„Advances in Electrical and Computer Engineering” 

(AECE) a contribuit, de asemenea, la consacrarea 

internaţională a evenimentului. În România, revista 

ştiinţifică AECE reprezintă prima publicaţie în domeniu 

care a fost indexată în „Science Citation Index Expanded” şi 

cotată în „Journal Citation Reports/Science Edition” de 

Thomson Reuters (cunoscută sub acronimul ISI), devenind 

treptat un reper important în mediul academic şi ştiinţific, 

informează un comunicat de presă transmis de USV. 

Evenimentul din acest an se remarcă printr-o participare 

internaţională de excepţie: Nathan IDA (Departamentul de 



Inginerie Electrică şi Calculatoare, Universitatea din Akron, 

SUA), Ralph M. KENNEL (Departamentul de Inginerie 

Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică 

din Munchen, Germania), Detlef STREITFERDT (Software 

Architectures and Product Lines Group, Universitatea de 

Tehnologie din Ilmenau, Germania), Gianfranco CHICCO 

(Galileo Ferraris Department of Energy, Universitatea 

Politehnică din Torino, Italia), Remus TEODORESCU 

(Departamentul de Tehnologie a Energiei, Universitatea 

Aalborg, Danemarca). 

Începînd cu ediţia din 2014, conferinţa se desfăşoară sub 

egida IEEE, acest tip de indexare oferind cercetătorilor 

posibilitatea de a-şi pune în valoare rezultatele prin apariţia 

lucrărilor în prestigioasa bază de date IEEE Xplore, lucrările 

fiind incluse şi în baza de date ISI.  
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Andrei Gafița (foto - marș), Marius Musteață (greutate), 

Alin Firfirică (disc) și Lenuța Burueană (greutate), au 

cucerit aurul la Campionatul Național Universitar de la 

Pitești. 
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Atleţii Alin Firfirică şi Marius Musteaţă, reprezentanţii 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, au obţinut 

rezultate remarcabile la Campionatul Naţional Universitar 

găzduit zilele trecute de municipiul Piteşti. Cei doi sportivi 

pregătiţi de Daniela Costian şi Ioan Zanfirache au dominat 

cu autoritate probele de aruncarea discului şi aruncarea 

greutăţii, ocupând primele două poziţii. Astfel, 

vicecampionul mondial universitar Alin Firfirică a luat aurul 

la aruncarea discului, fiind urmat în clasament de Marius 

Musteaţă, în vreme ce la aruncarea greutăţii ierarhia a arătat 

exact invers, cu Musteaţă pe locul unu şi Firfirică pe doi. 
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Echipa de minihandbal a Universităţii Suceava, pregătită de 

profesorul Daniel Ionasciuc, a reuşit să se califice la turneul 

final al Campionatului Naţional, rezervat copiilor născuţi în 

anul 2007 (şi mai mici) după ce a câştigat turneul semifinal 

ce s-a desfăşurat zilele trecute la Huşi. 

În urma câştigării turneului zonal desfăşurat tot la Huşi, 

echipa CSU Suceava a fost cap de serie într-o grupă cu CSŞ 



Medgidia, HC Dobrogea Sud Constanţa şi LPS Vaslui. 

Micii universitari au început în forţă acest turneu şi s-au 

impus la o diferenţă de nu mai puţin de 48 de goluri, scor 56 

– 8, în disputa cu CSŞ Medgidia. În al doilea meci din 

grupă, sucevenii s-au impus cu 30 – 23 în faţa celor de la 

HC Dobrogea Sud Constanţa, iar ultimul meci din grupă le-

a adus din nou, după etapa pe zona Moldovei, un duel cu 

LPS Vaslui, scor 55 – 26. 

În urma acestor trei victorii, CSU Suceava a câştigat grupa, 

iar în finală a întâlnit câştigătoarea din cealaltă grupă, 

echipa Kids Joy Vaslui, de care a trecut cu scorul de 24 – 8. 

De remarcat este faptul că sportivul Alexandru Haluca a 

primit titlul de cel mai bun portar al turneului, acesta 

reuşind, pe lângă paradele foarte bune din poartă, să apară şi 

pe lista marcatorilor. 

 

 


