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Universități 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează cea de-a XV-a 
ediție a Conferinței Internaționale DEVELOPMENT AND APPLICATION 
SYSTEMS, în perioada 21 – 22 mai 2020. 
 
Începând cu anul 1992, conferința s-a desfășurat bianual, fiecare ediție 
bucurând-se de un real succes, dovedit în mod constant de interesul 
manifestat de specialiștii din domeniu pentru tematicile propuse. 
Publicarea celor mai bune lucrări susținute în cadrul conferinței în 
revista Advances in Electrical and Computer Engineering (AECE) a 
contribuit, de asemenea, la consacrarea internațională a 
evenimentului. 
 
Evenimentul din acest an trebuie să facă față și unui nou obstacol, 
COVID-19. Din aceste rațiuni, conferința se va desfășura online. 
Comunitatea academică suceveană va avea printre oaspeți nume 
sonore din domeniul științific, precum: Concettina BUCCELLA și Carlo 
CECATI (Universitatea din Aquila, Italia), Nathan IDA (Universitatea din 
Akron, SUA), Stanimir VALTCHEV (Universitatea NOVA din Lisabona, 
Portugalia), Wenjun WU (Universitatea din Beihang, China) și Bulent 
ERTAN (Universitatea Tehnică din Orientul Mijlociu, Turcia). 
Începînd cu ediția din 2014, conferința se desfășoară sub egida IEEE, 
acest tip de indexare oferind posibilitatea cercetătorilor de a-și pune în 
valoare rezultatele cercetărilor întreprinse prin apariția lucrărilor în 
prestigioasa bază de date IEEE Xplore, lucrările fiind incluse și în baza 
de date ISI. 
Detaliile manifestării pot fi consultate la adresa 
www.dasconference.ro/ 
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Actualitate Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC), în colaborare cu 
Centrul de Reușită Universitară din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, continuă dezbaterile academice dedicate 
studenților de la Specializarea Comunicare și Relații Publice. Dacă 
prima serie a întâlnirilor a avut ca invitați specialiști din domeniul 
public, care au evidențiat importanța comunicării în spectrul 
managementului organizațional din sectorul administrativ al 
instituțiilor statului, după această perioadă de izolare individuală și 
distanțare fizică, dezbaterile academice care vor urma vizează tematici 
de interes nu numai pentru studenții de la Comunicare și Relații 
Publice, ci și pentru cei de la Litere sau de la programele de masterat 
Literatura română în context european și Limbă și comunicare. 
 
Astfel, joi, 21 mai, când se împlinesc 29 de ani de la moartea violentă a 
exegetului Ioan Petru Culianu, începând cu ora 18:00, invitatul on-line 
al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării și al Centrului de Reușită 
Universitară va fi prof. univ. dr. Marcel Tolcea, de la Catedra de 
Filozofie și Științe ale Comunicării a Universității de Vest din Timișoara, 
specialist în comunicare și jurnalism, traducător al lui René Guénon în 
limba română, dar și un analist distinct în contextul criticii operei lui 
Mircea Eliade, prin metoda abordată. Despre lucrarea sa, „Eliade, 
esotericul”, reputatul cercetător israelian al Cabalei, originar din 
România, Moshe Idel, afirmă că este cel mai complex studiu despre 
Eliade și esoterism, scris în limba română. Tema serii de joi, dedicată 
studenților, va urmări decriptarea viziunii lui Mircea Eliade referitoare 
la raportul existent între comunicarea simbolică și potențele 
imaginarului colectiv care guvernează istoric societatea și individul. 
 
Dezbaterile academice organizate de Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării (FLSC) și Centrul de Reușită Universitară din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava vor fi prezente și în 
următorul an universitar, prin implicarea studenților într-un context 
dedicat aprofundării noțiunilor și principiilor acumulate pe parcursul 
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programului academic de studii. Totodată, acest demers reprezintă 
inclusiv o modalitate de a relaționa cu cercetători din alte medii 
universitare sau cu practicieni din domenii conexe de referință, în 
vederea formării viitorilor absolvenți de la Comunicare și Relații 
Publice în specialiști pregătiți pentru piața muncii. 

_________ Decanul Facultății 
de Inginerie 
Alimentară: 
Pandemia de 
coronavirus va 
produce efecte 
negative în 
agricultură 
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Educație Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava, Mircea Oroian, apreciază că pandemia de 
coronavirus va produce efecte negative asupra sectorului agricol, dat 
fiind deficitul forței de muncă. Totodată, el crede că, în timp, 
câmpurile Sucevei ar putea fi lucrate și cu ajutorul vietnamezilor. Într-o 
intervenție telefonică la Radio Top, Mircea Oroian a explicat că țări 
precum Marea Britanie, Spania și Italia duc lipsa muncitorilor sezonieri 
și de aceea apelează, în general, la români. Universitarul sucevean a 
precizat că, de exemplu, o importantă asociație de producători de roșii 
din Italia a solicitat guvernului de la Roma crearea unui coridor pentru 
transportul „sezonierilor” din România către Italia, pentru că este în 
plină desfășurare campania de recoltare a tomatelor. Decanul a spus 
că sunt preferați românii pentru că sânt adaptabili, au rezistență fizică 
și pot sta pe câmp mai mult de opt ore pe zi, astfel încât într-un 
interval scurt de timp să poată recolta întreaga producție din acest an. 
Pe de altă parte, Mircea Oroian este de părere că pentru a suplini 
deficitul de muncă înregistrat în agricultura românească, inclusiv la 
Suceava, aducerea de cetățeni vietnamezi ar fi o soluție. El a precizat 
că la vietnamezi au apelat încă de anul trecut fermieri din Vestul țării. 

_________ 31 de tineri au fost 
selectați în lotul 
preliminar al 
României pentru 
ECSC 2020 
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Știri România Un număr de 31 de tineri pasionați de securitate cibernetică fac parte 
din lotul preliminar al României din care vor fi selectați ulterior zece 
persoane pentru a participa, în noiembrie, la Campionatul European 
de Securitate Cibernetică (European Cyber Security Challange - ECSC) 
de la Viena. Conform organizatorilor fazei naționale a competiției, 
prima etapă s-a desfășurat în perioada 9-10 mai 2020 și a avut loc 
exclusiv online. 
[…] 
Partener media al evenimentului este Agenția Națională de Presă 
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AGERPRES, iar instituții din mediul universitar au susținut, încurajat și 
promovat înscrierea la această competiție de securitate cibernetică, la 
nivel european: Universitatea Politehnica din București, Universitatea 
din București, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Academia de 
Poliție, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, Universitatea „Ștefan cel 
Mare”, Suceava, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad și Universitatea 
„Ovidius” din Constanța. 
[…] 
România a câștigat, în premieră, titlul de campioană europeană la 
competiția European Cyber Security Challenge 2019, care a avut loc în 
perioada 9-11 octombrie, la Palatul Parlamentului din București. Pe 
podiumul competiției, România a fost urmată de Italia și Austria. 
Clasamentul final continuă cu: Germania, Marea Britanie, Polonia, 
Franța, Estonia, Danemarca, Portugalia, Cehia, Grecia, Spania, 
Norvegia, Irlanda, Olanda, Elveția, Cipru, Liechtenstein și Luxemburg. 
[…] 

_________ Ultima saptamana in 
care poti aplica la 
Social Impact 
Award, competitie 
cu premii de 5.000 
de euro pentru idei 
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Business Tinerii care își doresc să schimbe problemele sociale curente într-un 
mod inovativ sunt așteptați să aplice până pe 27 mai la Social Impact 
Award Romania, o competiție internațională care susține tinerii 
profesioniști, studenții si elevii care vor să devină antreprenori sociali. 
Participanților li s-a pregătit un program educațional complex, suport 
financiar si conectare cu mentori experimentați, astfel încât ideile lor 
să se transforme în proiecte concrete.[…] 
Printre partenerii Social Impact Award de anul acesta se numără 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Asociația Studenților 
Economiști din Romania (ASER), Centrul de antreprenoriat UPBizz din 
cadrul Universității Politehnica din București, Universitatea București, 
AIESEC Romania și mulți alții. 
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