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Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a organizat, 

în zilele de 5 și 6 decembrie, ediția a VI-a a concursului studențesc 

„25 de ore la USV” (25h@USV).  

Instituția a informat, printr-un comunicat de presă, că patru echipe, 

alcătuite din câte trei studenți, au petrecut împreună 25 de ore la 

USV, căutând soluții pentru tema concursului din acest an: aplicații 

în interiorul autovehiculului pentru ochelari inteligenți cu camere 

video încorporate.  

În acest scop, organizatorii le-au asigurat tuturor echipelor 

dispozitivele necesare pentru implementarea aplicațiilor. Tema 

concursului se încadrează în direcția de investigație științifică 

abordată recent de către USV, privind o „Platformă hibridă de 

comunicații prin lumină vizibilă și realitate augmentată pentru 

dezvoltarea de sisteme inteligente de asistență și siguranță activă a 

autovehiculelor”. 

Proiectele echipelor Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

au fost evaluate în dimineața zilei de 6 decembrie de către un juriu 

condus de către prof. univ. dr. Dorin Mircea Popovici, din partea 

Universității „Ovidius” din Constanța (Laboratorul de Cercetare în 

Realitate Virtuală și Augmentată), și alcătuit din Alexandru Nistor, 
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 reprezentant al companiei Assist Software, și prof. univ. dr. ing. 

Radu-Daniel Vatavu, din partea universității sucevene.  

În vederea realizării temei propuse de către organizatori, echipele 

de studenți au imaginat și implementat o varietate de idei, de la 

aplicații software, folosind algoritmi sofisticați de detecție 

automată a pietonilor și a semnelor de circulație, la prototipuri 

electronice complexe, integrând diverși senzori pentru realizarea 

de noi modele de ochelari inteligenți pentru șoferi. Rezultatele 

concursului au fost: locul I – echipa alcătuită din studenții Denis 

Lucian Copilu, Cătălin Novac și Robert Iacob, locul II – Vlad 

Aurelian Muscalu, Claudiu Filip, Florin George Crîșmariu, locul 

III - Ilie Alberto Cîrdei, Daniel Polocoșer și Flavius Pintilei, 

mențiune – Petru Alexandru Ștefănucă, Andreea Popovici și 

Adrian Ovidiu Bardan. 

„Prin tematica sa, concursul 25h@USV încurajează creativitatea 

studenților în procesul dezvoltării de tehnologii de vârf în 

domeniul interacțiunii cu sistemele informatice. Concursul duce 

mai departe tradiția începută în anul 2014, aceea de a forța limitele 

creativității tehnice studențești prin propunerea de teme relevante 

pentru direcțiile date de tehnologiile IT de ultimă oră în industria 

de profil”, a transmis USV. 

 Din partea organizatorilor, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur și 

prof. univ. dr. ing. Radu Daniel Vatavu consideră acest eveniment 

ca unul important în contextul actual al specificului competițiilor 

studențești naționale și internaționale, atât prin tehnologia 

inovativă adresată în fiecare an, cât și prin modalitatea specifică de 

implementare a acestuia. Sponsorii concursului din acest an au fost 

Assist Software, OSF Global Services și Global Design. 
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În data de 29 noiembrie 2019, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a primit vizita unei delegații oficiale a Universității de Stat 

„Dimitrie Cantemir”, din Chișinău, Republica Moldova. 

Cu această ocazie, conducerile celor două universități au semnat 

un acord bilateral, având drept scop dezvoltarea cooperării 

academice între părți, în domeniile de interes comun. 

Potrivit unui comunicat al USV, emis astăzi, principalele direcții 

de cooperare prevăzute în acord includ, printre altele, publicarea în 

comun a rezultatelor cercetărilor științifice și schimbul de 

publicații, realizarea mobilităților studenților și recunoașterea 

rezultatelor academice obținute în cadrul acestor mobilități, 

promovarea programelor de formare oferite de partener și 

diseminarea acestor informații în rândul propriei comunități 

academice, derularea unor programe de studiu comune în 

format  diplomă dublă sau/și diplomă comună și dezvoltarea 

relațiilor de colaborare între școlile doctorale din cadrul celor două 

instituții de învățământ și susținerea efectuării unor stagii de 

documentare pentru doctoranzi și tineri cercetători. 

Sursa citată arată că un alt punct important prevăzut în acord îl 

reprezintă cooperarea în cadrul programelor de cercetare. În acest 

sens, este prevăzută colaborarea cu scopul atragerii de finanțări 

externe (europene sau de altă natură), care vor permite dezvoltarea 

și implementarea unor proiecte comune de cercetare, cu sau fără 



participarea altor parteneri, și facilitarea accesului la propriile 

laboratoare sau centre de cercetare pentru reprezentanții 

partenerului. De asemenea, cele două universități și-au asumat 

identificarea de oportunități pentru autori și încurajarea publicării 

de articole în periodicele științifice ale celeilalte părți și în 

volumele colective editate sub egida acestora. Publicațiile comune 

ale autorilor se vor edita în baza unor contracte care vor reglementa 

detaliile privind stabilirea editorului/ editorilor, implicațiile 

financiare și distribuția.  

În ceea ce privește mobilitățile studențești, este prevăzută 

încheierea unor acorduri specifice care să permită, anual, unui 

număr de 2-5 studenți să urmeze cursuri în cadrul universității 

partenere, studenții aflați în mobilitate fiind scutiți de taxe de 

școlarizare în cadrul universității gazdă, menționează USV. 

Referitor la mobilitățile cadrelor didactice, acestea vor fi de 

predare sau de formare, punându-se accentul pe cooperarea pentru 

crearea și derularea unor programe de studii gestionate în comun, 

în cadrul uneia dintre instituții, în funcție de nevoile specifice 

identificate în cadrul parteneriatului, precizează comunicatul 

universității sucevene. 
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În perioada 13-15 decembrie 2019, Teatrul Studențesc Fabulinus 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și 

Casa de Cultură a Studenților Suceava invită publicul la prima 

ediție a Festivalului de Teatru Studențesc „TeSt Fest” 
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 Evenimentul însumează șase spectacole de teatru și două concerte, 

toate reprezentațiile din festival urmând să aibă loc în sala de 

spectacole a USV, Auditorium „Joseph Schmidt”, cu excepția 

spectacolului „Cosmic”, care se va desfășura la Planetariul USV. 

Organizatorii transmit că, pe lângă cele mai recente producții ale 

trupei de teatru studențesc locale, sucevenii vor mai putea viziona 

spectacolele trupelor de teatru ale Caselor de Cultură a Studenților 

din Iași (Teatrul Ludic, fondat în 1978), Cluj-Napoca (Teatrul 

Imago, înființat în 1998) și București (Teatrul Podul, fondat în 

1968). 

Vineri și sâmbătă, pe 13 și 14 decembrie, sunt programate 

concertele susținute de Bobo Burlăcianu sau Trupa Mici. 

„Născut din dorința de a facilita accesul publicului la actul cultural 

și de a oferi spectatorilor diversitate culturală, Festivalul de Teatru 

Studențesc <TeSt Fest> este, după cum sugerează și numele, un 

proiect studențesc, a cărui organizare este făcută pe bază de 

voluntariat, de către membrii Teatrului Studențesc Fabulinus, 

fondat în 2011. Coorganizatorii evenimentului sunt Universitatea 

din Suceava și Casa de Cultură a Studenților Suceava”, au mai 

transmis reprezentanții USV. 

Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile, în 

fiecare dintre cele trei seri, evenimentele urmând să înceapă de la 

ora 18.00. 

  

Programul festivalului: 
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Vineri, 13 decembrie - la Auditorium „Joseph Schmidt”: 

18.00 - „Pisica verde” - Teatrul Studențesc Fabulinus - CCS 

Suceava, de Elise Wilk, regia Cosmin Panaite; 

19.30 - „Bani din cer” - Teatrul Studențesc Ludic - CCS Iași, după 

Ray Cooney, regia Andrei Ciobanu; 

21.30 - Concert Bobo Burlăcianu. 

  

Sâmbătă, 14 decembrie - la Auditorium „Joseph Schmidt”: 

18.00 - „Mora” - Teatrul Studențesc Imago - CCS Cluj-Napoca, 

după Matei Vișniec, regia Nicoleta Poenar; 

19.00 - „Țîba” - Teatrul Studențesc Fabulinus - CCS Suceava, 

foarte puțin după William Shakespeare, regia Cosmin Panaite; 

20.30 - Concert Trupa Mici. 

  

Duminică, 15 decembrie: 

18.00 - „Acțiune Houellebecq” - Teatrul Studențesc Podul - CCS 

București, după Michel Houellebecq (la Auditorium „Joseph 

Schmidt”); 

19.30 - „Cosmic” - Teatrul Studențesc Fabulinus - CCS Suceava 

(la Planetariul USV), texte „Light of Ink”, regia Cosmin Panaite. 
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Filmul „Cardinalul”, care spune povestea lui Iuliu Hossu, episcop 

greco-catolic, cel care a citit Declarația Unirii în timpul Adunării 

de la Alba Iulia din 1918, va fi proiectat în Auditorium „Joseph 

Schmidt” al Universității. 

Evenimentul este programat pentru luni, 9 decembrie, de la ora 

19.00. 

Prețul unui bilet este de 5 lei. 

Potrivit Casei de Cultură a Studenților Suceava, Iuliu Hossu a fost 

episcop de Cluj-Gherla, iar după venirea comuniștilor la putere s-

a opus trecerii forțate a credincioșilor greco-catolici la ortodoxie. 

A fost arestat în noaptea de 28 spre 29 octombrie 1948, împreună 

cu alți clerici, în timpul epurării reprezentanților Bisericii Greco-

Catolice. Între 1950 și 1954 a fost întemnițat în închisoarea din 

Sighet, iar din 1956, a fost izolat în la mânăstirea ortodoxă 

Căldărușani vreme de aproape 15 ani. În 1969 a fost creat cardinal 

in pectore de Papa Paul al VI-lea. A decedat în 1970, în București. 

Pe 2 iunie 2019, Iuliu Hossu și episcopii greco-catolici uciși în 

temnițele comuniste din România – Valeriu Traian Frențiu, 

Alexandru Rusu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan și 

Vasile Aftenie, au fost beatificați la Blaj de Papa Francisc. 

Pelicula „Cardinalul” este regizată de Nicolae Mărgineanu, având 

în distribuție pe Radu Botar, Ioan Andrei Ionescu, Richard 

Bovnoczki, Cristi Iacob, după un scenariu de Bogdan Adrian 

Toma. 
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Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă miercuri, 11 

decembrie, de la ora 17.00, cursul de limbă franceză „Le français, 

c’est facile!”. Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani își vor 

continua aventura pe tărâmul limbii franceze, însoțiți de lector 

univ. dr. Mariana Șovea, de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, și de lector de franceză Sophie Bordas; după lexicul 

destinat anotimpurilor, aceștia vor descoperi lexicul asociat 

sărbătorii Crăciunului, vor învăța un cântec nou, de iarnă, și se vor 

juca împreună cu prietenul lor francez, ariciul Léo. 

De la ora 18.00, francofonii și francofilii suceveni sunt invitați să 

participe la activitatea Marché de Noël. În cadrul parteneriatului 

școlar inițiat sub egida Inspectoratului Școlar Suceava, reprezentat 

de inspectorul de limbi moderne, prof. dr. Constantin Tiron, elevii 

Școlii Gimnaziale Nr. 1 Suceava, precum și elevii din patru licee 

partenere, Colegiul Național de Informatică  „Spiru Haret”, 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiul Tehnic „Al. I. 

Cuza” și Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, coordonați de prof. dr. 

Aura Mihoc, prof. dr. Iuliana Domunco, pr. prof. dr. Cristian 

Mihoc, prof. gr. I Loredana Gașpar, prof. gr. I Mihaela Șerban, 

prof. gr. I Daniela Sandu și prof. gr. I Stănescu Elena, vor organiza 

un „Târg de Crăciun” în scop caritabil. Ei vor oferi invitaților 

recitaluri de colinde în limba franceză, o expoziție de obiecte 

confecționate manual, create în spiritul sărbătorilor de iarnă, 

felicitări, globuri, îngerași, ornamente din materiale reciclabile, 

care se pot cumpăra, precum și produse de patiserie. Banii obținuți 
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din vânzarea acestora vor fi donați copiilor Centrului de Zi „Sfânta 

Vineri”, Suceava. 

La activitățile menționate vor participa oaspeți francezi de la 

Academia din Reims și Institutul Francez din București, aflați într-

o vizită de trei zile în municipiul și județul Suceava. 

Intrarea este liberă. 
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În cadrul etapei a X-a a seriei A a Diviziei A de handbal masculin, 

ultima din acest an, CSU Suceava a evoluat la sfârșitul săptămânii 

trecute pe terenul celor de la CSU Galați. Oaspeții au condus te tot 

parcursul întâlnirii și s-au impus la final cu 41-27. (15-10). 

În primele 30 de minute gazdele au rezistat ofensivei sucevene, 

însă în partea secundă ei au cedat și au primit o mulțime de goluri 

pe contraatac. Dacă în prima repriză elevii antrenorului Adrian 

Chiruț au marcat de doar 15 ori, în repriza a doua ei au înscris de 

26 de ori. 

Pentru CSU Suceava în partida cu CSU Galați au jucat: Duman, 

Turturică – Andi Tofănel, Furak (1), Cozorici (2), Leordeean (3), 

Pintilei (3), Alupoaie (2), Juverdianu (8), Alex Popa (2), Kobzii 

(5), Loik (4), Lupu (7), Oancea (2), Barb (2). 
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CSU Suceava este în grafic la jumătatea sezonului regular. Echipa 

antrenată de Adi Chiruț și Iulian Andrei a încheiat anul pe primul 

loc în clasamentului Seriei A a Diviziei A la handbal masculin. 
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În ultimul meci oficial din acest an, CSU Suceava a evoluat la 

finele săptămânii trecute pe terenul celor de la CSU Galați. Derbiul 

studențesc s-a încheiat cu victoria clară a elevilor antrenorului 

Adrian Chiruț, scor 41-27. 

Prima repriză a fost mai echilibrată, gazdele reușind să stăvilească 

acțiunile bucovinenilor. După pauză însă, gălățenii au cedat și 

oaspeții au punctat decisiv pe faza de contraatac. 

„Mă bucur că am terminat prima parte a campionatului cu o 

victorie clară. Prima repriză a mers mai greu, dar apoi ne-am 

distanțat după pauză. Urmează o analiză a acestor prime 10 etape 

și o vacanță binemeritată pentru băieți”, a declarat antrenorul 

echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț. 

Pentru CSU Suceava în partida cu CSU Galați au jucat: Duman, 

Turturică - Andi Tofănel, Furak 1, Cozorici 2, Leordean 3, Pintilei 

3, Alupoaie 2, Juverdianu 8, Alex popa 2, Kobzii 5, Loik 4, Lupu 

7, Oancea 2, Barb 2. 

CSU Suceava va relua campionatul în data de 2 februarie 2020, 

când va evolua la Poli Iași. 

 

 


