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Team Atlas de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

este echipa câştigătoare a concursului Energy Challenge 2019, 

obținând și un premiu în valoare de 3.000 de euro, au anunțat 

reprezentanții E.ON România. 

Potrivit sursei citate, E.ON România împreună cu instituţiile 

partenere au organizat a V-a ediţie a Energy Challenge, 

competiţie de proiecte din domeniul energiei aflată în acest an 

sub semnul unor teme de mare actualitate: Eficienţă 

Energetică&Optimizare Reţea, Energie Verde, Digital&Smart 

şi Produse/Servicii Clienţi.  

Astfel, Team Atlas de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, echipa câştigătoare a Energy Challenge 2019, şi-a 

adjudecat premiul în valoare de 3.000 de euro. 

„Cotat cel mai bine de juriul format din specialişti din 

domeniul energiei, Project Flora este un sistem de control al 

irigaţiilor pentru grădini şi sere, folosind un sistem de senzori 

conectaţi la un microcomputer ce permite vizualizarea şi 

controlul grădinii în timp real”, a arătat sursa citată. 

Pe locul secund s-a clasat DC District de la Universitatea 



Tehnică din Cluj, care a propus un nou model de staţie off 

grid de încărcare a vehiculelor electrice, bazată pe energie 

solară integrată printr-o microreţea de curent continuu. 

Prototipul de imprimantă 3D pentru piese/componente din 

mai multe sectoare industriale a adus echipei 3D Creativity de 

la UMFST Tîrgu Mureş locul 3. 

În marea finală de la Tîrgu Mureş au participat 7 echipe de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, UMFST Tîrgu 

Mureş, Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Tehnică din Cluj 

Napoca şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

E.ON România, împreună cu instituţiile de învătământ 

superior și asociațiile studențești partenere, oferă de cinci ani 

tinerilor care urmează studii universitare ocazia de a 

revoluţiona lumea energiei prin perfecţionarea unor soluţii 

existente deja sau, de ce nu, de a identifica noi surse de 

energie care să schimbe complet configuraţia energetică 

actuală. 

Energy Challenge este o competiţie dedicată studenţilor 

dornici să contureze noi modele de afaceri pentru lumea 

dinamică și în continuă schimbare a energiei. Competiția a 

debutat în 2015 pe plan local la Cluj Napoca, iar în 2016 s-a 

extins şi la Iaşi, antrenând până la acest moment peste 100 de 

studenţi. Concursul se adresează studenților la zi de la toate 

facultăţile din România, nivelul licenţă şi master. 

Partenerii academici ai Energy Challenge sunt: Universitatea 

Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iași, Universitatea Politehnică București, 



Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Tg. Mureș, 

Universitatea din Oradea, Universitatea Petrol și Gaze 

Ploiești. Asociațiile studențești partenere: ASFIC (Asociația 

Studenților Facultății de Instalații Cluj) și Liga Studenților 

Universității Tehnice din Cluj Napoca. 
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În data de 10 mai, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

Suceava organizează prima ediție a Concursului județean de 



Talpalariu 

 

 

Heart” pentru elevi și 

studenți, ediția I 

Arte vizuale „Art from Heart”, competiție destinată elevilor și 

studenților. 

Juriul concursului este format din personalități recunoscute în 

domeniul artistic, la nivel local, național și internațional. 

Criteriile de evaluare vor viza respectarea temei, 

originalitatea, rezolvarea cromatică și compozițională. 

Concursul este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Suceava și Casa de Cultură a Studenților Suceava. 
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Studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) şi-

au adjudecat distincţii importante în cadrul fazei finale a 

Concursului Naţional Tehnici de Interconectare în Electronică 

(TIE), competiţie aflată la cea de-a 28-a ediţie, care s-a 

desfăşurat în acest an la Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galaţi, în perioada 10-13 aprilie 2019. 

Trei studenţi au reprezentat Universitatea suceveană, 

rezultatele obţinute de aceştia fiind: Premiul I – Ovidiu Chiraş 

(student în anul IV la specializarea Automatică şi Informatică 

Aplicată), Premiul III – Cristi Miron (student în anul IV la 

specializarea Electronică Aplicată) şi Menţiune – Victor 

Ţurca (student în anul III la specializarea Electronică 

Aplicată). 

Studenţii au fost pregătiţi de şef lucrări dr. ing. Adrian 

Petrariu (membru al comitetului tehnic al concursului) şi conf. 

dr. ing. Eugen Coca (membru al comitetului director al 

concursului). 



La ediţia din acest an s-au înscris 38 de studenţi din 13 centre 

universitare din ţară, fiind prezenţi 36. Punctajul pentru locul 

I a fost obţinut de doi concurenţi, prin urmare acesta a fost 

împărţit între câştigători, premiul II nefiind acordat. 

Subiectul de concurs, unic pentru toţi concurenţii, a fost 

elaborat de o echipă formată din reprezentanţi ai industriei 

electronice din ţară şi din străinătate, firme multinaţionale 

care lucrează pe proiecte care impun utilizarea tehnologiilor 

promovate de acest concurs. Fiecare concurent a avut de 

proiectat, folosind un program de proiectare asistată de 

calculator, pe durata a 5 ore, un cablaj imprimat (PCB 

Design), după o schemă electronică şi restricţii tehnologice 

impuse. Produsul final a vizat obţinerea suportului hardware 

pentru un prototip de satelit (60x60 mm), care va fi lansat pe 

orbita Pământului, pentru monitorizarea permafrostului din 

ţinuturile cu climat polar. Concurenţii au nevoie de cunoştinţe 

avansate în proiectarea PCB, impuse de condiţiile extreme de 

funcţionare ale modulului final. 

  

„Paşapoarte” pentru angajare, pentru cei mai buni competitori 

Potrivit conf. dr. ing. Eugen Coca, directorul Departamentului 

de Calculatoare, Electronică şi Automatică, ”cei mai 

merituoşi zece concurenţi au primit, din partea comitetului 

industrial al concursului, atestate de recunoaştere a 

competenţelor de proiectare a unui cablaj imprimat, ce 

reprezintă totodată un paşaport recunoscut la angajare în orice 

companie din ţară şi din străinătate”. Coca a mai menţionat că 

performanţa studenţilor suceveni confirmă trendul ascendent 



pe care se află învăţământul superior de electronică din 

Suceava, fiind deja a patra participare din ultimii cinci ani 

când un student USV câştigă acest prestigios concurs, după 

ediţiile din 2017 (prin Gheorghe Cojocariu), 2015 (prin 

Teodor Luchian) şi 2014 (prin Eduard Grigoraş). Mai multe 

detalii despre concurs se regăsesc la adresa: www.tie.ro. 
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În perioada 18-23 aprilie 2019, la Bistriţa, va avea loc 

Olimpiada naţională de limbi romanice – limba franceză, 

etapa naţională, organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale 

prin  Direcţia generală învăţământ secundar superior şi 

educaţie permanentă şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-

Năsăud.  

De la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) au 

fost desemnate să participe  în Comisia centrală, care 

monitorizează complexul proces de evaluare şi jurizare a 

performanţelor elevilor, prof. univ. dr. Elena-Brânduşa 

Steiciuc – preşedinte şi conf. univ. dr. Olga Gancevici – 

vicepreşedinte. 

„Sprijinind în mod constant fenomenul amplu şi divers al 

francofoniei, stimulând performanţele înalte ale tinerilor în 

domeniul limbii, literaturii şi civilizaţiei franceze şi 

http://www.tie.ro/


francofone, alma mater sucevensis se situează şi în acest an pe 

un loc fruntaş în promovarea valorilor culturale fundamentale, 

în prezervarea tradiţiei francofile a poporului român”, 

menţionează reprezentanţii USV. 
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Spectacolul „Culture et 

communication: 

partageons nos 

richesses!”, la Biroul 

Francez din Suceava 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Evenimente 

 

Biroul Francez din Suceava găzduiește, miercuri, 17 aprilie 

a.c., de la ora 17:00, un spectacol dedicat francofonilor 

suceveni sub genericul „Culture et communication : 

partageons nos richesses !”. 

Potrivit reprezentanților Biroului Francez, programul pregătit 



 de elevii Școlii Gimnaziale Zvoriştea, Școlii Gimnaziale 

Serbăneşti-Zvoriştea, Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, 

Școlii Gimnaziale „Dimitrie Păcurariu”- Șcheia, Școlii 

Gimnaziale Vereşti și Colegiului Economic „Dimitrie 

Cantemir” va îmbina armonios muzica, dansul, poezia şi 

teatrul. 

„Activitatea are ca scop încurajarea elevilor de a se exprima şi 

de a comunica în limba franceză, de a socializa cu alţi elevi 

care împărtăşesc aceleaşi valori, de a lega prietenii şi de a 

descoperi împreună diversitatea spațiului francofon. Vă 

invităm să savurați ceea ce au  pregătit cu dăruire acești elevi 

pentru dumneavoastră”, a transmis sursa citată. 

Intrarea este liberă. 

 

_________ Campanie de ecologizare 

a zonei Zamca 

www.ziare-pe-net.ro _________ Asociaţia Beard Brothers Suceava a iniţiat sâmbătă, 13 

aprilie, o campanie de ecologizare a zonei Zamca, în 

parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - 

Facultatea de Silvicultură - specializarea Ecologie şi Protecţia 

Mediului şi Assist Software Suceava. 

_________ Autorităţile sucevene s-

au întâlnit cu 

ambasadorul Africii de 

Sud, Jabu Mbalula 

www.crainou.ro 

12.04.19 

_________ Ambasadorul Republicii Africa de Sud la Bucureşti, Jabu 

Mbalula, a întărit ideea instituirii unor relaţii bilaterale solide 

între cele două ţări, în domenii precum turism, cultură, 

educaţie, ştiinţe, un obiectiv major fiind şi acela de dezvolta 

schimburile comerciale şi investiţiile. 

Un alt domeniu vizează dezvoltarea unor relaţii de colaborare 

cu Universitatea „Ştefan cel Mare”, în domeniul educaţional 



şi al cercetării. 

OLIMPIA 

MITRIC 

„Enciclopedia literaturii 

române vechi” – o carte 

monumentală apărută în 

anul Centenarului Marii 

Uniri 

www.crainou.ro 

12.04.19 

_________ Mult aşteptată, „Enciclopedia literaturii române vechi” a fost 

realizată, sub egida Academiei Române, de către cercetătorii 

Departamentului de literatură veche al Institutului de Istorie şi 

Teorie Literară „G. Călinescu”, cu contribuţia a aproape 70 de 

specialişti din universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj-

Napoca,Timişoara şi Galaţi, din institutele de cercetare ale 

Academiei Române, precum şi din Republica Moldova, Italia, 

Rusia, sub coordonarea generală a academicianului Eugen 

Simion. 

Cum era de aşteptat, în paginile acestui preţios instrument de 

lucru se regăseşte şi spaţiul Bucovinei, o zonă cu mărturii ale 

activităţii unor centre culturale în limbile slavonă şi română, 

în articole înnoitoare, precum: Academiile domneşti (Şcoala 

monahală de la Putna, Academia domnească de la Suceava, în 

timpul domniei lui Alexandru cel Bun), Letopiseţul lui Ştefan 

cel Mare cu variantele sale, Textele rotacizante (de reţinut, 

cercetările recente ale filigranelor întreprinse în arhive din 

Italia de către d-l Alexandru Mareş indică, fără putinţă de 

tăgadă, că Psaltirea Hurmuzaki este cel mai vechi text 

românesc care ni s-a păstrat), alte texte de referinţă prin 

vechime: Floarea darurilor, Pravila ritorului Lucaci, păstrate 

în manuscrise provenite de la Mănăstirea Putna; traducătorii 

(cu preocupări de istorie) Paisie Velicikovski şi Vartolomei 

Măzăreanu, care au contribuit la crearea climatului necesar 

dezvoltării literaturii originale; marii cărturari şi ierarhi ai 

Bisericii cu mari merite în luminarea semenilor: mitropoliţii 

Petru Movilă, Dosoftei şi Iacov Putneanul. Dintre cercetătorii 

mai vechi (foşti profesori la Universitatea din Cernăuţi) sau 



de astăzi (profesori la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi şi la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava), 

care s-au remarcat cu studii competente în domeniul scrisului 

vechi românesc, sunt prezenţi: filologii şi istoricii literari Ion 

G. Sbiera, Alexe Procopovici, Leca Morariu, slavistul Grigore 

Nandriş, istoricul şi editorul Ştefan-Sorin Gorovei, filologul şi 

lingvistul Niculina Iacob, bibliologul Olimpia Mitric. 

_________ Activitate de week-end: 

50.000 de copaci plantati 

cu ajutorul voluntarilor! 

m.bucurestiul.ro 

14.04.19 

_________ Pe 13 aprilie proiectul Pădurea de Mâine a mobilizat peste 

100 de voluntari care au ajutat la reîmpădurirea a încă zece 

hectare din localitatea Dumbrăvița, județul Brașov. Studenți 

de la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din 

Brașov, membri ai comunității și autorităților locale, voluntari 

din zona Brașovului, personalul silvic, Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Nicolae Titulescu Brașov și angajați ai 

Holzindustrie Schweighofer de la fabrica de cherestea din 

Reci au ajutat la plantarea a 50.000 de puieți de gorun, frasin 

și paltin de munte. Proiectul a fost lansat în septembrie 2017 

în parteneriat de Asociația Administratorilor de Păduri, 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Holzindustrie 

Schweighofer, pentru a ajuta proprietarii privați și 

administrațiile locale să reîmpădurească suprafețele de fond 

forestier cu dificultăți de regenerare. 

www.stireazilei.com 

14.04.19 

_________ Senzori conectați la un 

microcomputer pentru 

irigarea grădinilor 

www.radiomures.ro 

12.04.19 

_________ Finala concursului s-a desfăşurat la Tîrgu Mureş între studenţi 

de la 7 echipe de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, UMFST Tîrgu Mureş, Universitatea de Petrol şi 

Gaze Ploieşti, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca şi Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu. 



Irina Nechit „La Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava 

studiază 900 de studenți 

basarabeni” 

www.centruldepresa.ro 

12.04.19 

 Interviu cu Vasile Efros, prof. univ. dr., decan al Facultăţii de 

Istorie şi Geografie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava 

_________ A AVUT LOC O NOUA 

EDITIE A ŞCOLII DE 

EXCELENŢĂ ÎN 

TURISM ŞI 

ANTREPRENORIAT 

www.infoploiesticity.ro 

13.04.19 

_________ În perioada 10-12 aprilie 2019, FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

ECONOMICE şi SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ 

STUDENŢEASCĂ, din cadrul UNIVERSITĂŢII PETROL-

GAZE DIN PLOIEŞTI, au derulat proiectul ŞCOALA DE 

EXCELENŢĂ ÎN TURISM ŞI ANTREPRENORIAT Ediţia a 

V-a, în colaborare cu experţi în domeniul turismului, mediului 

de afaceri şi IMM-urilor. 

ŞCOALA DE EXCELENŢĂ ÎN TURISM ŞI 

ANTREPRENORIAT este un proiect educaţional unic dedicat 

studenţilor de la specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, 

TURISMULUI ŞI SERVICIILOR, reprezentând un proiect 

inovativ finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Printre obiectivele specifice ale proiectului s-au regăsit: 

Studenţii selectaţi beneficiază de un program de coaching, 

workshop-uri cu specialişti ai Agenţiei pentru IMM, Atragere 

de Investiţii şi Promovare a Exportului Ploieşti sau al 

partenerilor din proiect; Participanţii au  dezbatut cele mai noi 

strategii în domeniul turismului, cât şi programe destinate 

tinerilor întreprinzători; Studenţii au beneficiat , totodată, de 

suportul cadrelor didactice care au coordonat proiectul din 

cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti pe parcursul 

lucrărilor Şcolii de Excelenţă. 

Au participat studenţi din 7 centre universitare membre ale 

Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER): 



Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Academia de Studii 

Economice Bucureşti, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, 

Universitatea din Oradea, Universitatea Valahia din 

Târgovişte, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, 

Universitatea Transilvania din Braşov, şi alte categorii de 

tineri (elevi, absolvenţi, cadre didactice). 

 


