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Sinteza articolului
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat, în zilele
de 9 și 10 decembrie 2021, ediția cu numărul VII a concursului „25 de ore
la USV” (25h@USV), deschis tuturor studenților facultății înscriși la
studii de licență și masterat.
În acest an, concursul a avut loc într-un format hibrid, fizic și online, cu
o temă de dezvoltare a aplicațiilor pentru telefoane mobile smart, care
avertizează utilizatorii privind apariția anumitor evenimente de interes
folosind feedback-ul multisenzorial. În acest scop, echipele de studenți
au primit acces la o platformă software dezvoltată în cadrul Universității
„Ștefan cel Mare” din Suceava, prin proiectul de cercetare H2020-MSCAITN-2019 MULTITOUCH.
Proiectele echipelor USV au fost evaluate în dimineața zilei de 10
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: prof. univ.
dr. ing. Radu-Daniel Vatavu și drd. Mihail Terenti, din partea
universității sucevene. Patru echipe au primit premii pentru soluțiile
realizate:
Locul I – echipa alcătuită din studenții Agageldi Durdyyev, Perman
Yagmyrov și Selim Muhammetgulyyev;
Locul II – adjudecat, la egalitate, de două echipe: cea formată din Baciu
Florin-George, Lupăștean Daniel și Ene Mircea, respectiv Zagan Paul
Andrei, Anisie Laurențiu și Bezușcu Alin-Eugen;
Locul III – echipa formată din studenții Mariuc Cătălin, Batinas Bianca
și Ursu Călin.
Prin tematica sa, concursul 25h@USV încurajează creativitatea
studenților în procesul dezvoltării tehnologiilor de vârf în domeniul
interacțiunii cu sistemele informatice. 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, atât prin tehnologia inovativă
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adresată în fiecare an, cât și prin modalitatea specifică de implementare.
Concursul 25h@USV este organizat în cadrul Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava din anul 2014.
La Suceava, colaborare între mediul universitar și companii pentru a
exploata capacitățile de cercetare și pentru a dezvolta noi produse pentru
piață.
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava desfășoară un proiect cu
finanțare europeană intitulat „Centru pentru transferul de cunoştinţe
către întreprinderi din domeniul ICT”. Finanțarea vine prin Programul
Operaţional Competitivitate, iar valoarea acesteia este de aproape 14
milioane de lei. Implementarea inițiativei este așezată pe mai mulți ani.
Despre obiective și ce s-a realizat pana acum, aflăm la rubrica Euranet
Plus, de la doamna prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, director de
proiect:
„Noi ne-am propus să realizăm un centru de transfer de cunoștințe între
Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava, care joacă rolul atât de
beneficiar cât și organizație de cercetare în cadrul proiectului, și
companii care își desfășoară activitatea în Regiunea Nord - Est. În primul
rând, ne dorim acțiuni de cooperare între organizații de cercetare și
firme. Până în acest moment, am derulat câteva acțiuni premergătoare,
cele legate de identificarea nevoilor de pe piața serviciilor de ICT și a
firmelor care doresc să dezvolte acțiuni în comun cu universitatea
noastră. Din noiembrie 2020, am încheiat șapte contracte subsisdiare cu
șase firme din județele Suceava și Iași, iar prin acestea încercăm să
realizăm aceste acțiuni de cooperare, în sensul în care se lucrează
împreună în cadrul unui proiect și, bineînțeles, prin cercetare
industrială, acest proiect va conduce la rezultate ce țin de lansări pe
piață a unor noi produse în perioada următoare.
Cea de a doua cale pe care ne-am propus-o este cea legată de accesarea
infrastructurii din cadrul organizației de cercetare de către firme, ca
urmare a realizării unei oferte specifice pentru acest domeniu, din cadrul
univeristății. Încercăm să încheiem contracte cu firme care doresc să
acceseze servicii, să acceseze infrastructuri, să acceseze echipamente,
tocmai pentru a dezvolta noi produse.”
Care este orizontul temporal al proiectului de la universitatea suceveană?
„Contractul a fost încheiat în iunie 2018 și durează până în iunie 2023.
Mergem mai departe prin crearea acestui centru de transfer de
cunoștințe, iar partea de cooperare, care va fi și parte de sustenabilitate
a proiectului, să vină după anul 2023.”
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava continuă derularea
proiectului New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA,
HUSKROUA/1702/6.1/0014, care face parte din cadrul programului
ENI Cross-border Cooperation Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
2014-2020, axa OT6 „Protecţia mediului, atenuarea schimbărilor
climatice şi adaptarea la acestea”, având ca prioritate utilizarea
sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – conservarea
resurselor naturale, acţiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de
seră şi a poluării râurilor.
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava participă la acest proiect în
calitate de partener, alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din
Ungaria, ONG-ul Centrul de Iniţiative European din Ucraina,
Universitatea Tehnică din Kosice – Slovacia, Universitatea din
Nyiregyhaza – Ungaria şi Universitatea Naţională Uzhgorod – Ucraina,
ultima fiind beneficiarul principal al proiectului. Perioada de
implementare a proiectului este de 24 luni (01.05.2020 – 30.04.2022),
bugetul total al proiectului fiind de 1.104.707,30 euro (5.335.736,25 Lei)
din care bugetul alocat de Uniunea Europeană este de 994,236.56 euro
(4.802.162,58 Lei), bugetul USV fiind de 124,313.72 euro (600,435.26
Lei).
Prin obiectivul general, proiectul asigură promovarea eficienţei
energetice şi a surselor regenerabile de energie prin educaţie şi activităţi
practice în comunităţi, pentru utilizarea durabilă a resurselor de mediu
din regiunile de frontieră ale celor patru state.
În cadrul proiectului transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian
Area – NESiCA, în perioada 24-26 noiembrie 2021, s-a desfaşurat, în
Ucraina, o întâlnire comună între comunităţile din regiunea
Transcarpatia, Ucraina, şi comunităţile din zona transfrontalieră a
României. Scopul acestei întâlniri a fost reprezentat de semnarea unui
memorandum de colaborare între comunităţile din cele două state,
Ucraina şi România. Semnarea acestui memorandum de colaborare
reprezintă fundamentul viitoarelor cooperări transfrontaliere în
domeniile de eficienţă energetică şi producerea de energiei electrică din
surse regenerabile.
În cadrul întâlnirii, o atenţie deosebită a fost acordată eficienţei
energetice a clădirilor, precum şi introducerii de tehnologii curate la
nivelul întregii regiuni, prin dezvoltarea de programe educaţionale,
excursii de studiu, dar şi exemple de bune practici. De asemenea, au fost
trecute în revistă posibilităţile de producere a energiei din surse
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regenerabile în regiunea transfrontalieră. În acest sens, în cadrul
proiectului New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA, se vor
organiza o serie de excursii de studiu în regiunea transfrontalieră a
României (Suceava – Maramureş – Satu Mare), în scopul inventarierii
modelelor de bună practică, principalii beneficiari fiind experţii şi
studenţii din ţările partenere în proiect (Ungaria, Slovacia şi Ucraina).
Prin obiectivele cadru ale memorandumului de colaborare, comunităţile
semnatare şi-au exprimat dorinţa de a participa în comun la activităţile
şi proiectele care au la bază conceptul strategic european, dar şi viziunea
strategică a Comisiei Europene, care evidenţiază modul în care s-ar putea
realiza, până în anul 2050, o tranziţie către o economie neutră din punct
de vedere climatic. În acest context, rolul comunităţilor privind climatul
şi energia devine din ce în ce mai important. S-a discutat ca, prin
intermediul proiectului aflat în derulare, dar şi prin proiectele ulterioare,
să se urmărească cel puţin o parte dintre elementele strategice ale viziunii
europe: maximizarea beneficiilor eficienţei energetice, maximizarea
implementării energiilor regenerabile în vederea decarbonizării în
aprovizionarea cu energie a Europei, reducerea emisiilor de GES şi
limitarea emisiilor de CO2 prin captarea şi stocarea carbonului. […]
Joi seara, imnul Universității „Ștefan cel Mare” a răsunat din nou în sala
mare a Casei de Cultură din Suceava, în debutul Balului Bobocilor, ediția
2021. Evenimentul noii generații de studenți ai USV a purtat amprenta
emoțiilor și a unor prestații pline de talent din partea participanților. În
afara binecunoscutului concurs pentru desemnarea titlurilor de Miss și
Mister, evenimentul în sine a devenit un spectacol care își dorește să
pună în scenă creativitatea și talentul participanților, pentru a cuceri
atenția și aprecierile celor prezenți în sală. Prin fața audienței s-a derulat,
timp de câteva ore, o adevărată provocare în etalarea aptitudinilor
artistice ale studenților și a surprizelor organizatorilor care au pus acest
spectacol în scenă.
Gazdele evenimentului din acest an au fost prezentatorii Ioana Ursu și
Alexandru Neamțu, iar competiția pentru titlurile de Miss și Mister
Boboc USV, cu tema „Around the world”, a mobilizat la această ediție 10
perechi de studenți ai anului I. Și-au disputat coronița de Miss 10
concurente, Dana Florentina Țega, Victoria Sava, Denisa Lorena
Popovici, Bianca Mariana Lupancu, Delia Dumitrița Andronic, Irina
Coștiug, Maria Alupului, Andrada Maria Ghiuș, Elena Stoinicu și
Georgiana Andreea Lucescu. Pentru titlul de Mister au intrat în cursă
Valentin Bertea, Nicu Zamari, Irinel Valeriu Rusu, Samuel Dascălu,
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Ștefan Valentin Vrîncean, Petru Tîrlă, Cosmin Andriescu, Alex Olar,
Alexandru Constantin și Dani Brădățan.
Prestația fiecărui concurent a trecut prin filtrul unui juriul format din:
rectorul Universității – prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, prorectorul prof. univ. dr. Mihai Dimian, reprezentanta Casei de Cultură a
Studenților, Iulia Sîrghi Covalciuc, precum și Daniela Lupușor,
reprezentantă a studenților USV. […]
Rămân veşnice aceste cuvinte, nicicând nu le-am contestat şi cu atât mai
mult în aceste timpuri n-am motiv de tăgadă pentru spusele înţeleptului
cronicar Miron Costin că „nu sunt vremile sub cârma omului, ci bietul
om sub vremi”. Totuşi, în ultimii doi ani, când timpul ne apasă rău de tot,
observăm un fenomen uluitor: există ceva care iese de sub vremi. Nici nu
ştiu cum să-l numesc pe acest „ceva”, deoarece am în vedere cărţile,
apărute în perioada pandemiei. Nu pot să le numesc „lucruri”, căci ele,
cărţile, îmi sunt ca fiinţe vii. Numai ele îmi aduc puţină mângâiere şi
speranţă, alungând disperarea din pustiul zilelor şi nedormitelor nopţi
petrecute în captivitatea unui virus în continuă modificare. Cărţile ies de
sub vremuri, trec frontiere, înfruntă restricţiile impuse de pandemie. Nu
poate fi ţinut în izolare tot ce e valoare a spiritului, tot ce e creaţie,
implicit cărţile, căci fiecare presupune un efort spiritual, conţine o
fărâmă din sufletul celui care a scris-o. Cunosc aceasta din propria-mi
experienţă. Bunăoară, nu numai eu, dar şi alţi invitaţi din nordul
Bucovinei n-au putut trece vama pentru a fi prezenţi la ediţia a VII-a a
Salonului Internaţional de Carte „Alma Mater Librorum”, organizat de
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, dar cărţile noastre au ajuns şi
au devenit cunoscute participanţilor.
Nu doar pentru noi, cei care nu putem trece prin vămi am organizat
Salonul de Carte Românească la Cernăuţi, ci pentru că aceste saloane
internaţionale s-au înscris în cronica vieţii culturale a intelectualilor
români din Cernăuţi ca o valoroasă tradiţie. Dar, mai ales, pentru că aici
e mai mare nevoia, mă încumet să cred şi dragostea de carte (ceea ce ne
lipseşte, întotdeauna e mult mai dorit), am înfruntat dificultăţile din
procesul de organizare. […]

