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Studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor (FIESC) au reprezentat cu cinste Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) la cea de-a XII-a ediţie a 

Concursului iTEC (IT Engineering Contest) Timişoara, din 

perioada 23-25 noiembrie. 

La finalul concursului, primele două locuri, la proba de 

embedded development, au fost câştigate de echipe ale USV, 

după cum urmează: Locul I: echipa InelX, formată din studenţii 

David Gherasim şi Alexandru Ilie Măciuc; Locul II: echipa 

Skynet, formată din studenţii Alexandru Sili şi Lorin Cucu. 

Restul echipelor FIESC i-au avut în componenţă pe: Emilian 

Lupu, Radu Cristian Scutelnicu, Leonard Ostafe, Andrei 

Postelnicu, Adrian Popescu, Andrei Grigoriciuc, Iulian Lavric, 

Denis Butnariu şi Cristian Pamparău. 

Concursul a fost organizat de Liga AC, organizaţie studenţească 

a Universităţii Politehnica Timişoara, şi s-a desfăşurat sub forma 

a şase probe distincte: embedded development, algoritmică, web 

development, game development, graphic design şi mobile 

development. Cele şapte echipaje ale FIESC au intrat în concurs 

la probele embedded development, algoritmică şi web 

development. 



Precizăm, de asemenea, că în organizarea acestui eveniment s-au 

implicat voluntari din mai multe centre universitare, printre care 

şi  membri din organizaţia ASUS din cadrul USV: Alina 

Burghelea, studentă la Facultatea de Istorie şi Geografie, 

specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene, şi Antonia 

Dranca, studentă la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. 

USV a avut rezultate şi la ediţia din 2017 a competiţiei, tot prin 

Alexandru Ilie Maciuc şi David Gherasim. 

La proba de embedded development, care a constat în realizarea 

unui joc tetris, echipa InelX din Suceava a obţinut locul II din 23 

de echipe competitoare. 
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Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români – filiala 

Suceava a organizat pe data de 21 noiembrie o conferinţă 

intitulată „Răbdarea, virtute prigonită în zilele noastre”, susţinută 

de Monahia Siluana Vlad, stareţă a Mănăstirii „Sf. Siluan 



 noastre” 

 

Antonitul” din Iaşi. Conferinţa a avut loc în Auditoriumul 

„Joseph Schmidt” al Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava. 

Membrii ASCOR Suceava au simţit şi înţeles că acum, la început 

de post, răbdarea este cea mai importantă virtute a unui creştin 

de a face faţă încercărilor, pornind de la această idee a fost aleasă 

tema conferinţei. 

„Invitata noastră a fost Maica Siluana Vlad. Bucuria de a o avea 

alături de noi a fost nemărginită pe lângă faptul că ne-a umplut 

cugetele cu frumoasele şi înţeleptele cuvinte despre taina 

răbdării. După ce Maica ne-a ţinut cuvântul de învăţătură, a 

urmat o serie de întrebări la care sfinţia sa ne-a răspuns cu mult 

drag”, a declarat Emanuela Răileanu, membru ASCOR. 
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Asociaţia Studenţilor Creștini Ortodocși Români, filiala Suceava, 

a organizat joi, 22 noiembrie, conferinţa „Anul Centenar. Unirea 

Bucovinei cu România”. Conferinţa a avut loc în Amfiteatrul 

„Dimitrie Leonida” – corpul D, Universitatea „Ștefan cel Mare”, 

la ora 20:00. 

Pentru a vorbi despre Marea Unire de la 1918 și semnificaţia 

istorică a acesteia pentru poporul român, a fost invitat 

conferenţiar universitar doctor Florin Pintescu, din cadrul 

facultăţii de Istorie și Geografie - Universitatea din Suceava. 

Acesta i-a făcut pe cei prezenţi să înţeleagă contextul în care s-a 

produs Unirea, cum a fost posibilă aceasta, precum și urmările ei. 

Accentul a fost pus în mod special pe evenimentele din data de 

28 noiembrie 1918, unirea Bucovinei cu România. 
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Corala „Ciprian Porumbescu” oferă sucevenilor un regal muzical 

(cântece patriotice, romanţe, preluări folclorice), miercuri, 28 

noiembrie, de la ora 14.00, în corpul E al Universităţii „Ştefan 

cel Mare” Suceava. 

„Putem afirma faptul că prin bogata sa activitate artistică, Corala 

«Ciprian Porumbescu» (dirijor - pr. ing. Lucian Tablan Popescu, 

manager – ing. prof. Ionuţ Vichentie Ilisoi) şi-a dobândit titlul de 

ambasador al muzicii corale româneşti”, transmit organizatorii. 

Înfiinţată în primă formă în anul 1867, se prezintă astăzi ca fiind 

un cor de sine-stătător ce are la bază autofinanţarea. Cu toate 

acestea, membrii coralei (atât în varianta mixtă, cât şi în varianta 

de fete) au reuşit în ultimii 7 ani să susţină 140 de concerte în 

diaspora şi să aducă României 5 medalii de aur şi 7 de argint la 

cele mai importante concursuri corale mondiale. 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Premii pentru trei 

roboţi construiţi de 

studenţi ai 

Universităţii 

„Ştefan cel Mare” 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.13 

 

Trei echipaje de studenţi de la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV) s-au evidenţiat în cadrul celei de-a VI-a ediţii a 

Concursului Internaţional de Sisteme Robotice Mobile „Earth 

Rover” 2018, desfăşurat în perioada 22-24 noiembrie 2018, la 

Universitatea Tehnică din Moldova. 

Concursul a urmărit elaborarea unor sisteme robotice mobile 

care să se încadreze în obiectivul „3 minimum & 3 maximum” 

(cost – masă - consum de energie & eficienţă – funcţionalitate - 

mobilitate). 

La proba Line Follower, locul I a fost ocupat de echipa InelX, 

formată din studenţii Denis Copilu şi David Burla, din anul I, 



specializarea Calculatoare (coordonator: prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur, antrenor: s. l. dr. ing. Remus Prodan). 

Locul II, la proba Line Follower, i-a revenit echipei TechM, 

formată din studenţii Cristi Miron şi Beneamin Macsim, din anul 

IV, specializarea Electronică Aplicată (coordonator: prof. univ. 

dr. ing. Adrian Graur şi antrenor: s. l. dr. ing. Adrian Ioan 

Petrariu). 

Tot pe locul II (proba FreeStyle) s-a clasat şi echipa USV Elite, 

formată din studentul Gabriel Andrei Vişan, din anul II, 

specializarea Calculatoare (coordonator: prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur, antrenor: s. l. dr. ing. Adrian Ioan Petrariu). 

„Felicitări tuturor pentru rezultatele obţinute şi pentru munca 

depusă de către studenţii participanţi!”, au transmis 

reprezentanţii USV. 

În competiţie s-au înscris 18 echipe din Republica Moldova, 

România şi Ucraina: şapte din Republica Moldova, nouă din 

România şi două din Ucraina. Din partea Universităţii „Ştefan 

cel Mare“ din Suceava au participat 3 echipe, care au obţinut tot 

atâtea premii. 
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În contextul în care rezervele de sânge ale Centrului de 

Transfuzie Sanguină Suceava au scăzut considerabil, organizaţia 

studenţească `Clubul de Marketing”, din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava (USV), organizează o campanie de 

donare de sânge în rândul studenţilor. 

Cei care doresc să doneze sânge sunt aşteptaţi la Centrul de 



Transfuzii din Suceava, în data de 28 noiembrie, de la ora 08:00. 

La final, participanţii la activitate vor avea posibilitatea să 

doneze bonurile valorice, acestea urmând să fie utilizate pentru 

achiziţionarea cadourilor de Crăciun pentru copii din centrele de 

plasament.  

Donatorii sunt rugaţi să respecte următoarele condiţii: vârsta 

cuprinsă între 18 şi 60 ani; greutate minimă: 60 kg; să nu fi avut 

sau să nu aibă una din următoarele boli: hepatită (de orice tip), 

TBC, sifilis, malarie, epilepsie, diabet zaharat, boli de inimă, boli 

de piele, de tiroidă, anemie, gripă; să nu fi suferit în ultimele luni 

intervenţii chirurgicale; femeile să nu fie: însărcinate, în perioada 

de lăuzie, în perioada menstruală; să nu fi consumat grăsimi sau 

băuturi alcoolice cu 24 de ore înaintea donării. Pentru ca donarea 

să se desfăşoare în condiţii optime se recomandă: odihnă 

suficientă în noaptea prealabilă donării; înainte de donare: 

alimentaţie uşoară, dar bogată în fier; se vor evita produsele 

bogate în grăsimi, prăjelile, fiind recomandate carnea slabă, 

peştele, cerealele, leguminoasele; să nu fumeze cu 2 ore înainte 

de donare; aport crescut de apă şi evitarea băuturilor care conţin 

cofeină. 
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În perioada octombrie-noiembrie 2018, Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat, împreună cu 

partenerii săi, cea de a treia ediţie a concursului studenţesc în 

domeniul securităţii informatice CTF-USV 2018 (Capture The 

Flag), http://ctf.usv.ro. 

La finele săptămânii trecute, în prezenţa conducerii Universităţii, 

http://ctf.usv.ro/


a avut loc festivitatea de premiere, una dintre echipele sucevene - 

„White Hats” - ocupând locul II. Aceasta a fost formată din 

următorii studenţi ai Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor: Alexandru Duduman, Sebastian Pamparău, 

Cristian Hreniuc şi Alexandru Dascălu. Pe locul I s-a clasat 

Universitatea Politehnica Bucureşti. 

După o etapă de calificări, care s-a desfăşurat în perioada 25-26 

octombrie 2018 şi la care au participat 30 de echipe de la 11 

universităţi din România, Republica Moldova şi Ucraina, au fost 

selectate 10 echipe finaliste care au concurat în cadrul 

competiţiei on-site, ce a avut loc în intervalul 22-23 noiembrie. 

Platforma de concurs a fost disponibilă pentru concurenţi 

continuu, timp de 24 de ore.  

Potrivit USV, „competiţia a constat în rezolvarea unui număr de 

probleme de securitate informaţională, cu dificultate progresivă, 

urmată de găsirea unor coduri (flags) prin penetrarea unor 

aplicaţii web sau sisteme cu vulnerabilităţi induse. Concurenţii 

utilizează soluţii de investigare diverse, într-un mediu virtual 

găzduit pe o platformă informatică dedicată. Fiecare problemă 

rezolvată aduce un punctaj, astfel încât, după finalizarea 

probelor, este generat automat un clasament. Punctajul final este 

validat după analiza rapoartelor elaborate de echipe. Pregătirea 

problemelor de concurs şi evaluarea rezultatelor obţinute este 

asigurată imparţial, de parteneri din mediul economic cu 

experienţă în domeniul securităţii informaţionale, coorganizatori 

ai manifestării”. 

Concursul a fost organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, împreună cu parteneri din mediul economic, 



Safetech Innovations Bucureşti şi Assist Software Suceava. De 

asemenea, concursul a beneficiat de sprijinul Ministerului 

Educaţiei Naţionale, al Netcom Active Suceava şi al Cisco 

România. 

Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul concursului, 

http://ctf.usv.ro 
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Miercuri, 28 noiembrie a.c., la ora 17.00, la Biroul Francez, 

grupa de copii formată în luna octombrie continuă aventura pe 

tărâmul limbii franceze însoțită, de data aceasta, de conf. dr. 

Olga Gancevici, de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

La cursul de săptămâna aceasta, micii francofoni vor repeta 

cuvintele învățate, vor asocia acestora verbe uzuale, 

introducându-le în comunicare, vor cânta, vor desena și se vor 

juca  alături de ariciul Léo și de Maxence Caron, lectorul de 

franceză care le-a pregătit un interesant joc interactiv cu zaruri. 

Activitățile fac parte din proiectul Francofonia în comunitate, un 

proiect realizat de Biroul Francez din Suceava în colaborare cu 

Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și sprijinit de Agenția 

Universitară a Francofoniei. Intrarea este liberă. 
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Evenimente 

 

În Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava va avea loc miercuri, 12 decembrie, la ora 19.00, 

un concert susținut de Ducu Bertzi & Friends. 

Pe scenă vor mai urca Irina Furdui (vioară), Constantin Neculae 

(voce,chitara) și Tavi Iacob (keyboards). 

Prețul unui bilet este de 40 de lei pentru publicul larg și de 20 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari. Biletele se pot achiziționa de 



la sediul CCS sau online de pe ccs-sv.ro. Informații suplimentare 

se pot obține la numărul de telefon: 0752/092.606. 

 

 


