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Cea de-a 25-a ediţie a Concursului Internaţional de 

Studenţesc de Calculatoare Hard&Soft, la care au participat 

16 echipaje, din şase ţări (România, Ucraina, Republica 

Moldova, Republica Serbia, Germania şi China), a ajuns la 

final, după o săptămână în care cunoştinţele tehnice 

hardware şi software, dar şi inventivitatea participanţilor au 

fost puse la grea încercare. 

Aceştia au avut de realizat staţii meteo moderne, dar fără 

elemente în mişcare, care să transmită în timp real 

informaţiile captate în teren, prin aplicaţii de mobil sau pe 

un website securizat. 

Conform organizatorilor - Facultatea de Inginerie Electrică 

şi Ştiinţa Calculatoarelor, din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” Suceava, competiţia a foarte strânsă, participanţii 

fiind foarte bine pregătiţi, aceştia venind cu soluţii inedite. 

Drept urmare, au rezultat 16 modele unice, cu o mulţime de 

caracteristici de construcţie hardware, dar şi software, unele 

dintre ele fiind o noutate chiar şi pentru juriu. 

Câştigătorii competiţiei de anul acesta sunt membrii echipei 

din Cluj-Napoca: Călin-Raul Baciu, Beniamin Bia, 

Octavian Coca şi Vlad Socaciu, care au fost îndrumaţi de 



Dorin Petreuş şi Alin Grama. 

Locul II a fost obţinut de membrii echipei nr. 2 de la 

Universitatea Politehnică Bucureşti, formată din Diana 

Nicoleta Baicu, Mihai Iacov, Ionuţ Cristian Dobre, Maria 

Cîrciumaru, sub îndrumarea lui Nicolae Ţăpuş, Ştefan 

Mocanu, Mihai Crăciunescu. 

Pe locul III s-au situat entuziaştii membri ai echipei 

Universităţii Ilmenau, din Germania: Felix Seidel, 

Alexander Detsch, Steffen Klabe, Florian Schulze, 

îndrumaţi de Frank March şi Detlef Streitferdt. 

Premiul special al juriului, „Fighting spirit award”, a fost 

acordat echipei din Novi Sad - Republica Serbia: Milan 

Božić, Marko Vasiljević Toskić, Aleksandar Hašović, Milan 

Sović, îndrumaţi de Vladimir Rajs şi Aleksandar 

Andelković. 

De un premiu special s-au bucurat şi membrii echipei 

Bucureşti 1: Liviu Andrei Mitruţă, Theodor Ungureanu, 

Daniel Florin Dosaru, Alexandru-Mihai Stroie, îndrumaţi de 

Nicolae Ţăpuş şi Dan Ştefan Ciocîrlan. 

Premii speciale au fost acordate şi de companiile OSF 

Global Services, ASSIST Software Suceava şi Continental. 

Juriul competiţiei din acest an a fost format din preşedintele 

Timothy Hall, de la Universitatea din Limerick - Irlanda, 

precum şi Ciaran MacNamee, de la aceeaşi universitate, 

Nela Olsarova şi Nicolae Foica, de la ServiceXpert GmbH 

Munchen - Germania, Claudine Lecoqo şi Jean Michel 

Duthilleul, de la Universitatea Lille 1 - Franţa, în calitate de 



membri. 

Concursul beneficiază de sprijinul Ministerului Educaţiei 

Naţionale, al Primăriei şi Consiliului Local Suceava, al 

Consiliului Judeţean Suceava, precum şi al unor firme 

implicate în încurajarea şi afirmarea tinerilor care se 

formează în universitatea suceveană prin competiţie. 

Concursul Hard&Soft a devenit o competiţie internaţională 

de prestigiu, ocupând un loc privilegiat în programele 

manifestărilor studenţeşti europene. 
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Un proiect al studenţilor Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV), ce presupune implementarea unui sistem 

electronic de închiriat biciclete în oraşul Suceava, a fost 

premiat în cadrul finalei naţionale a celei mai importante 

competiţii de antreprenoriat din ţară, „Company of the year” 

2018, organizată de Junior Achievement România. 

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 22-23 mai, la 

Bucureşti. 

În urma parcurgerii mai multor etape, echipa Urban Bike 

Suceava de la USV a fost una dintre cele 11 echipe finaliste 

la secţiunea studenţi, dintr-un total de 300 de echipe înscrise 

în competiţie (secţiunile elevi şi studenţi). 

„Proiectul echipei USV presupune implementarea unui 

sistem electronic de închiriat biciclete în oraşul Suceava. 

Bicicleta poate fi ridicată din punctul A şi returnată în 



punctul B, acest lucru fiind posibil cu ajutorul unei aplicaţii 

uşor de utilizat. Iniţial, se descarcă gratuit aplicaţia, apoi se 

selectează bicicleta pe care clientul doreşte să o ridice, iar 

aplicaţia utilizează tehnologia Bluetooth a telefonului pentru 

a debloca electronic bicicleta din suport”, spun 

reprezentanţii echipajului. 

Echipa a fost alcătuită din Alina Alexandra Filip, Remus 

Guluţă, Mihaela Bianca Scutariu, Maria-Cătălina Tapalagă 

şi Ana Maria Ţaran, de la Facultatea de Inginerie 

Alimentară din cadrul USV, coordonaţi de conf. univ. dr. 

ec. Ovidiu-Aurel Ghiuţă. 

Acesta a declarat: „Suntem la prima participare la această 

competiţie şi a fost onorant să ajungem în finală. Personal, 

am fost selectat şi în susţinerea unui webminar cu tema 

«Marketing şi cercetarea de piaţă», în cadrul Incubatorului 

JA Bizz Factory, ce a precedat finala. Am văzut proiecte 

deosebite, atât la secţiunea elevi, cât şi la cea destinată 

studenţilor. Participanţii au dat dovadă de pasiune, 

creativitate şi adaptare la noile tehnologii. Această 

competiţie, gestionată de Junior Achievement România, este 

benefică studenţilor deoarece le confirmă, chiar înainte de 

angajare, că ceea ce fac ei la ore se aplică şi în practică, 

cerinţele acestei competiţii fiind similare cerinţelor 

proiectului de grup pentru activitatea pe parcurs la 

disciplinele din domeniul Marketingului sau 

Antreprenoriatului. Anul acesta am participat în cadrul 

competiţiei cu trei echipe de studenţi de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară şi Facultatea de Inginerie Electrică şi 



Ştiinţa Calculatoarelor”. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a fost 

premiată cu două medalii de aur, trei de argint şi una de 

bronz în cadrul celei de-a X-a ediţii a Expoziţiei Europene a 

Creativităţii şi Inovării ”Euroinvent”, de la Iaşi, unul dintre 

cele mai mari saloane din sud-estul Europei. 

Evenimentul a avut loc în a doua parte a lunii mai, fiind 

etalate peste 500 de creaţii ale inventatorilor din mai mult 

de 30 de ţări, cea mai mare participare de până acum 

(Croaţia, Egipt, Indonezia, Portugalia, Iran, Iraq, Malaezia, 

Polonia, Spania, Coreea de Sud, Turcia, Taiwan, Qatar, 

Statele Unite ale Americii, Macedonia, Marea Britanie etc.). 

Universitatea suceveană a participat cu şase invenţii ale 

doctoranzilor şi cadrelor didactice din cadrul 

Departamentului de Electrotehnică, de la Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţă Calculatoarelor. Lucrările au 

fost prezentate pe întreagă perioadă de desfăşurare a 

salonului, juriului şi celor interesaţi, de şef lucrări dr. ing. 

Constantin Ungureanu şi dr. ing. Ilie Niţan. 

Medalie de aur au obţinut proiectele „Actuator heliotermic 

cu bandă bimetalică” (Adrian Romanescu, Dumitru 

http://www.edumanager.ro/


Cernuşcă, Sergiu Paţa, Mihai Cenuşă, Mihaela Poienar, 

Elena Olariu, Constantin Ungureanu, Ilie Niţan, Dan Milici) 

şi „Motor solar” (Dorel Cernomazu, Leon Mandici, Adrian 

Graur, Niculai Sorea, Ilie Niţan, Mihai Raţă, Dan Milici, 

Mariana Milici, Cristina Prodan, Ilie Romaniuc, Iulian 

Baciu). 

Cu medalie de argint au fost răsplătite invenţiile: „Metodă şi 

instalaţie pentru manipularea şi gestionarea laptelui” (Sergiu 

Paţa, Dan Milici, Constantin Ungureanu, Elena Olariu, 

Mihaela Poienar, Crenguţa Bobric, Daniela Irimia, Radu 

Pentiuc, Cezar Popa, Mihai Raţă), „Sistem autonom de 

orientare după Soare” (Ilie Niţan, Mihaela  Poienar, 

Mariana Milici, Daniela Irimia, Crenguţa Bobric, Daniela 

Olariu, Gabriela Raţă, Cristina Prodan, Constantin 

Ungureanu, Adrian Romanescu, Radu Pentiuc), „Actuator 

liniar cu bimetal” (Adrian Romanescu, Dumitru Cernuşcă, 

Sergiu Paţa, Mihai Cenuşă, Mihaela Poienar, Ilie Niţan, 

Cezar Popa, Dan Milici, Gheorghe Pentiuc). 

„Sistem de monitorizare a stărilor emoţionale” (Mihai 

Cenuşă, Dan Milici, Mihaela Poienar, Sergiu Paţa, Radu 

Pentiuc, Cezar Popa, Mihai Raţă) a obţinut bronzul. 

De asemenea, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei a 

oferit Universităţii sucevene Medalia de aur pentru „Sistem 

autonom de orientare după Soare”. 

Totodată, din partea directorului general al Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism 

şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-ÎNCERC” 

Bucureşti, Vasile Meiţă, Universitatea din Suceava a primit 



Plachetă şi Medalia de Aur pentru eforturile susţinute în 

promovarea creativităţii prin Centrul de Inventică „Dorel 

Cernomazu”. 
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Echipa de seniori a Universităţii Suceava a mai bifat un 

sezon în primul eşalon al handbalului românesc, unul în 

care a terminat pe locul 9. Sucevenii au avut şi probleme cu 

accidentările o parte din campionat şi n-au putut să 

folosească tot lotul, dar au avut evoluţii foarte bune în 

meciurile cu echipele cu pretenţii, primul fiind cel din 

debutul sezonului, când s-au impus la şapte goluri pe terenul 

celor de la AHC Dobrogea Sud. Mai mult, CSU Suceava a 

fost foarte aproape de turneul play-off, iar mai apoi a 

câştigat primul loc din play-out, cu cinci victorii 

consecutive din şase meciuri disputate, ultimul fiind de 

palmares. Luna aceasta, handbaliştii până-n 30 de ani de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava au îndeplinit şi al 

doilea obiectiv, după ce au câştigat Campionatul Naţional 

Universitar. Sucevenii vor reprezenta România la 

Campionatul European Universitar, în Portugalia, acolo 

unde trebuie să-şi apere medalia de aur câştigată anul 

trecut.   

„Am încheiat cu bine un sezon plin din toate punctele de 

vedere. Ştiam că va fi un an greu, dar până la urmă am scos-

o la capăt chiar foarte bine. Am început mai greu acest 

sezon, deoarece am avut multe accidentări în tur, dar în 

partea a doua a campionatului am arătat valoarea echipei, şi 



asta prin rezultate. Am avut un an de muncă şi le mulţumesc 

băieţilor că au dat tot ce-au putut şi au fost conectaţi tot 

timpul la ce era de făcut, iar aşa am reuşit să ne îndeplinim 

obiectivele cu brio. Mai mult, am fost foarte aproape de 

primele opt echipe, de play-off, un lucru îmbucurător pentru 

noi, deoarece s-a văzut creşterea în joc, dar şi-n valoare, mai 

ales la jucătorii tineri ce vin din urmă”, a explicat antrenorul 

Adrian Chiruţ. 

 Adrian Chiruţ a felicitat jucătorii pentru tot efortul făcut în 

acest campionat, unul în care echipa a crescut în valoare şi 

experienţă 

Antrenorul Adrian Chiruţ nu a vrut să nominalizeze în mod 

special jucători care s-au evidenţiat în acest sezon, 

considerând că toţi şi-au făcut treaba. 

„Nu vreau să nominalizez jucători ce s-au remarcat în mod 

special deoarece toţi au evoluat bine, unii reuşind chiar să 

câştige titlul de jucătorul etapei şi să ajungă la loturile 

naţionale. Toată lumea a fost la acelaşi nivel de muncă şi 

seriozitate şi le mulţumesc jucătorilor pentru efortul făcut. 

Părerea mea este că handbaliştii ce nu sunt în aceste tipare 

n-au ce să caute la Suceava. Poate ne-a lipsit ceva în 

meciurile tari, mai ales cele cu Dinamo şi Timişoara, pe 

care le-am pierdut la un gol, şi consider că atunci am pierdut 

intrarea în play-off. Văzând unde sunt acum cele două 

echipe, consider că atunci am făcut jocuri foarte bune”, a 

explicat antrenorul studenţilor. 

Antrenorul secund şi portarul universitarilor, Iulian Andrei, 

crede că accesul în play-off s-a pierdut în tur, când au fost 



accidentaţi mulţi jucători. În plus, secundul sucevenilor a 

spus că va fi activ şi-n sezonul ce urmează, dar speră să nu 

fie nevoie.     

„Să nu uităm că la începutul campionatului am avut mulţi 

jucători importanţi ce au fost accidentaţi şi au stat mai mult 

timp pe margine. Din această cauză am pierdut mai multe 

puncte importante în tur, care la final ne-ar fi ajutat să 

ajungem în play-off. Voi continua să joc şi-n următorul 

sezon şi voi încerca să fac o pregătire cât mai bună, dar e 

puţin greu după o perioadă de pauză şi totuşi nu cred că va 

fi o problemă. Cert este că mă voi baza pe cei trei portari şi 

voi intra doar dacă va fi nevoie şi sper să intru cât mai puţin, 

iar băieţii pe care-i antrenez să facă treabă bună. Am mare 

încredere în ei şi sper să avem un sezon reuşit din toate 

punctele de vedere, dar cel mai important e să fim sănătoşi”, 

a declarat Iulian Andrei.           
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Mai mulți studenți de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava au fost premiați în cadrul unor concursuri naționale 

de profil. 

Potrivit unui comunicat al USV, Monica Diana Ropciuc și 

Ioana Boloca, de  la masteratul internațional „Teoria și 

practica traducerii”, anul I,  au participat la Atelierele de 

traduceri  organizate de Universitatea din Craiova, cu 

sprijinul Agenției universitare a Francofoniei (9-10 mai), 



obținând o mențiune specială pentru calitatea traducerii. 

„Am venit acasă cu două ghiozdane pline ochi de cărți, cu 

noi prietenii legate și cu dorința de a găzdui și noi, la rândul 

nostru, studenți bine pregătiți din toate colțurile țării,  care 

să răspundă chemării noastre și să ne cunoască universitatea 

și orașul”, declară cele două studente, tot mai interesate de 

profesia de traducător, pentru care se pregătesc în cadrul 

acestui masterat. 

De asemenea, Floarea Iluan, de la specializarea Franceză-

Italiană, a obținut premiul III la Concursul național de 

traducere între limbile romanice (franceză, italiană, română, 

spaniolă, latină), ediția a II-a, secțiunea română-italiană, 

dedicat Zilei Latinității. 

Acest concurs a fost organizat de Facultatea de Litere a 

Universității din Craiova, în parteneriat cu Institutul 

Francez, Institutul Italian de Cultură  și Institutul Cervantes 

din București, în data de 5 mai. 

De asemenea, la cea mai prestigioasă manifestare ştiinţifică 

studenţească cu profil filologic din România, Colocviul 

Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, ediţia a XLIV-a, 

desfăşurat la Iaşi în perioada 17-19 mai, studenţii suceveni 

au primit, ca în fiecare an, numeroase premii. 

La acest colocviu anual participă reprezentanţi ai tuturor 

facultăţilor de litere din România şi Republica Moldova. 

Premii, menţiuni şi premii speciale au obţinut Otilia 

Ungureanu (secţiunea Critica criticii), Ana-Maria Antonesei 

(Poetică şi stilistică), alături de mai mulţi studenţi suceveni 



care s-au făcut remarcaţi prin traducerea în diverse limbi 

străine a câtorva creaţii eminesciene: Georgiana Obadă, 

Nicoleta Sfinţiţchi, Teodora Vasilovici (germană), Mirela-

Dana Ostafi şi Erena-Ana Tanasi (franceză), Georgiana 

Turcuman şi Anissa Taouil Hassouna (spaniolă). 

Studenţii au fost coordonaţi de profesorii Mircea A. 

Diaconu, Dorel Fînaru, Raluca Dimian, Raluca-Nicoleta 

Balaţchi şi Alina Viorela Prelipcean. 
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Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava pregăteşte 

concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licență, 

masterat şi doctorat la cele 10 facultăți ale sale. Instituția 

suceveană deschide comunității absolvenților 

învățământului preuniversitar şi universitar din regiunea de 

Nord-Est oportunități de dezvoltare academică şi 

profesională prin programe de studiu structurate pe cinci arii 

europene de învățământ superior – ştiințe sociale, ştiințe 

inginereşti, ştiințe ale naturii, ştiințe umaniste şi ştiințe 

biomedicale. În acest an, USV scoate la concurs, pentru 

toate formele de învățământ, circa 5000 de locuri, dintre 

care peste 2200 sunt bugetate. 

Ciclul studiilor universitare de licență include un număr de 

42 de programe, având forma de învățământ de zi, cu 1.170 

de locuri finanțate de la buget şi 1.170 locuri cu taxă. Dintre 

locurile finanțate, 10 sunt alocate candidaților de etnie 

rromă, iar 38 sunt destinate absolvenților de licee din 

mediul rural. Oferta programelor de licență mai include şi 

250 de locuri bugetate pentru etnicii români de pretutindeni, 

dintre care 240 sunt cu bursă. Forma de învățământ la 



distanță (ID) beneficiază de un număr de 530 de locuri, 

repartizate pe 9 programe de studiu. 

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 36 de 

programe, universitatea oferă 595 de locuri fără taxă, dintre 

care 10 sunt alocate candidaților de etnie rromă şi 130 

etnicilor români de pretutindeni. Alte 940 de locuri sunt 

disponibile pentru forma de învățământ cu taxă. 

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, oferta vizează 15 

domenii, cu un total de 49 de locuri (dintre care 2 locuri 

pentru rromi, 25 cu bursă, pentru forma de învățământ cu 

frecvență, şi 24 fără bursă, pentru forma de învățământ cu 

frecvență şi cu frecvență redusă). 12 locuri sunt destinate 

etnicilor români de pretutindeni (10 dintre acestea fiind cu 

bursă). Acestora li se mai adaugă 70 de locuri cu taxă. 

De asemenea, USV oferă 300 locuri, cu taxă, pentru 10 

programe de conversie profesională şi 200 de locuri pentru 

cursuri de formare continuă. 

În 2018, oferta educațională a USV este concentrată pe 

încurajarea tinerilor să studieze în domenii prioritare de 

dezvoltare ale României, aşa cum sunt ele definite în 

Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-

2020, precum şi pe formarea inițială a viitoarelor cadre 

didactice. 

Sesiunea de admitere 2018 se desfăşoară în perioada 9-19 

iulie, fără sâmbătă şi duminică, urmând ca pentru locurile 

rămase neocupate să se organizeze o nouă sesiune în 

perioada 10 – 13 septembrie, fără sâmbătă şi duminică. 



Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis 

are obligația de a se înmatricula cel târziu până la data de 26 

iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 19 septembrie, 

pentru sesiunea de toamnă. 

Informații detaliate despre procesul de Admitere 2018, 

actualizate constant, pot fi obținute consultând pagina 

http://www.admitere.usv.ro/. 

 

 


