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Printre profesionistele IT desemna-
te „Femeie în TIC” la Women in ICT 
a fost și Viorica SUDACEVSCHI, dr. în 
știința calculatoarelor, conf. univ., șef 
Catedră calculatoare, FCIM. Sincere 
felicitări cu acest prilej, dragă cole-
ga!

În RM, doar 20% din numărul total al 
profesioniștilor în domeniul TIC sunt 
femei. Cauza? Percepțiile greșite des-
pre inabilitatea lor de a avea o carieră 
frumoasă. Menit să spargă stereoti-
purile privind rolul femeilor în IT și 
să consolideze comunitatea locală a 
profesionistelor, Women in ICT, ajuns 
la a treia ediție, și-a continuat nobi-
lul scop de a inspira profesionistele 
și tinerele care studiază specialități 
IT să se implice activ în dezvoltarea 

perspectivelor în acest domeniu pro-
vocator.

Evenimentul a întrunit peste 150 de 
doamne și domnișoare parte a IT-ului, 
demonstrând prin activitatea lor de zi 
cu zi că TIC prezintă interes și pentru 
sexul frumos.

Evenimentul a culminat cu înmânarea 
certificatelor de „Femeie în TIC”, des-
tinate tuturor femeilor ce au contribuit 
și continuă să contribuie la dezvolta-
rea domeniului IT la nivel național și 
internațional.

Printre profesionistele IT celebrate 
la eveniment a fost și Viorica SUDA-
CEVSCHI, șef Catedră calculatoare, 
UTM. Ridicându-și certificatul de 
„Femeie în TIC”, dna SUDACEVSCHI 

a vorbit despre Facultatea la care ac-
tivează și la oportunitățile pe care 
aceasta le oferă tinerelor.

–  FCIM este facultatea cu cel mai mare 
număr de studenți la UTM. Mereu 
suntem up-to-date cu noile tehnolo-
gii. Planificăm să deschidem două noi 
specialități  – robotica și software en-
gineering, care nu vor fi prezentate sub 
forma tradițională a cursurilor și se-
minarelor, dar vor fi prin prisma unor 
proiecte reale, create de către compa-
niile IT din țară. Și viața de facultate 
este extrem de interesantă  –  sunt 
numeroase programe mobile, hack-
athoane, diverse competiții, la care 
puteți participa. Dar e necesar să aveți 
nu doar ambiții și abilitățile de a însuși 
obiectele exacte, care uneori par a fi 
foarte logice și, în același timp, foarte 
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Implementarea noilor tendințe de dezvol-
tare a aplicațiilor software și a inovațiilor 
tehnologice în procesul de formare a in-
ginerilor software constituie obiectivul de 
bază urmat în cadrul parteneriatului sta-
bilit între UTM și Compania International 
Business Machines (IBM). În context, IBM 
desfășoară o serie de ateliere pentru cadre-
le didactice ale UTM. 

Primul, „Bluemix framework for agent-
oriented Web service design”, a avut loc 
pe 7-8 noiembrie 2016, la Universitatea 
Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, în cadrul 
căruia șase profesori (Dumitru CIORBĂ, 
Andrei POȘTARU, Rostislav CĂLIN, Io-
nel ANTOHI, Stepan OSTAPENCO, Ser-
giu CIUDIN) de la Catedra automatică și 
tehnologii informaționale (FCIM-UTM) 
au descoperit avantajele utilizării teh-
nologiei Bluemix. Reprezentanții com-
paniei, Adrian DOROIMAN și Cătălin 
NEAGOE, i-au inițiat pe profesori cum  
pot realiza aplicații în cloud prin confi-
gurarea și integrarea de API-uri pentru 
diferite domenii: proiectarea de servicii 
Web, Mobile/IoT și DevOps, data mi-

ning, analytics, prelucrări statistice cu 
SPSS, cognitive computing cu Watson 
etc.

Următoarele două ateliere s-au 
desfășurat la FCIM-UTM, sub egida IBM 
și ATIC/Tekwill.

Atelierul nr. 2, „Hybrid Cloud Soluti-
ons with OpenStack Infrastructure-as-a-
Service (IaaS)”, s-a desfășurat pe 22-25 
noiembrie, fiind moderat de Cătălin 
BAZAVAN, Cloud Systems Engineer, 
IBM Cloud Romania. Profesori de la fa-
cultăţile Calculatoare, Informatică şi 
Microelectronică (FCIM) şi Inginerie şi 
Management în Electronică şi Teleco-
municaţii (FIMET) au fost familiarizați 
cu noţiunea de Cloud Computing, prin-
cipiul de funcţionare a Cloud Compu-
ting, au obținut cunoştinţe teoretice şi 
deprinderi practice în OpenStack. Cur-
sul a inclus subiecte privind arhitectura 
internă a OpenStack, componentele de 
bază şi modulele OpenStack, distribuţii 
de Linux, imagini de cloud și procesul de 
construire a lor, noțiuni de rețelistică în 

mediul Cloud, soluții Hibride de Cloud 
(cu softlayer), crearea unui fişier de tip 
QCOW2 etc.

Atelierul nr. 3, „Software Defined Ne-
tworking and Security Solutions”, a avut 
loc pe 28-29 noiembrie, fiind condus de 
Cătălin RUSU, manager IBM Cloud Ro-
mania, şi Liviu TUDORACHE, Network 
Architect, IBM Cloud Romania. Au fost 
abordate subiecte de interes din dome-
niul reţelelor şi securităţii informaţiei, 
cum ar fi: soluţii software de reţea defini-
te pentru Cloud, noţiuni de VLAN, SDN, 
End Point Group, tipuri de infrastructuri, 
crearea de interface Profile, virtualizarea 
funcţiilor de reţea, metode de protecţie a 
informaţiei împotriva riscurilor de atac 
asupra securităţii datelor, auditul busine-
ss al proceselor şi sistemelor.

– Noile tehnologii digitale – platformele 
mobile, tehnologiile analitice și cloud, 
influențează modul în care oamenii și 
instituțiile interacționează. Ghidați de  
IBM, învățăm și noi, profesorii, să  ne 
axăm atenția pe inovare, experimentare, 
regândirea modului de abordare a pro-
blemelor specifice domeniului de speci-
alitate, ceea ce, la rându-ne, ne străduim 
să le transmitem studenților, astfel ca, 
împreună, să contribuim la crearea unor 
experiențe unice, ne-a mărturisit la fine-
le acestor cursuri Nina SAVA, lect. sup. 
la Catedra ATI, FCIM, exprimând sincere 
mulțumiri reprezentanților IBM pentru 
suportul informațional, care va servi 
negreșit la creşterea calităţii procesului 
de studii la UTM.

În data de 19 noiembrie 2016 la cen-
trul comercial Shopping Malldova s-a 
desfășurat Ziua Robotics Demo, organi-
zată de către USAID Moldova, Roboclub 
Artico GirlsGoIT și UTM în cadrul Săptă-
mânii Robotocii Europene 2016.

Evenimentul a fost adresat copiilor şi 
adolescenţilor și a avut drept scop să 
popularizeze inițiativa Roboclub, să 
susțină pasiunea lor față de dome-
niul IT, inginerie şi tehnologie și să 
le inspire dorința să urmeze domenii 
legate de disciplinele STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathe-
matics) – știință, tehnologii, ingine-
rie și matematică.

Organizatorii s-au străduit să tre-
zească interesul participanților pen-
tru inovare în robotică prin diverse 
activități atractive: concursuri și 
ateliere de asamblare a roboților din 
piese ale constructorului Lego Mind-

Storms EV3, motorașe și softurile 
respective.

Atelierele de robotică au fost struc-
turate în trei blocuri: Impactul ro-
boticii în viața de zi 
cu zi: construcția unui 
robot-aspirator; Prin-
cipiile esențiale ale ro-
boticii; Componentele 
LEGO MIMDSTORMS 
EV3; Impactul robo-
ticii in operațiuni de 
salvare: programarea 
misiunii de salvare a 
unei victime dintr-o 
casă incendiată.
Atracția zilei a fost 
robotul NAO pe nume 
Frank, prezentat de 
studenții UTM Sergiu 
IONIŢĂ şi Nicolae GA-
IDARJI (a. IV, speciali-
tatea „Calculatoare”), 

însoțiți de dr., conf. Viorica SUDA-
CEVSCHI, şef Catedra calculatoare, 
Lilia ROTARU, lector superior. Este 
un robot umanoid, „ajutat” de 25 de 
motorașe să execute mișcări specifi-

ce omului. Roboţelul 
a dat mâna cu toți 
doritorii, a dansat şi  
a făcut flotări, amu-
zând şi încântând 
publicul. Membrii 
clubului Roboclub 
Artico au manifestat 
interes faţă de dota-
rea tehnică a roboţe-
lului şi programarea 
acestuia.

Ziua Robotics Demo 
este o inițiativă a eu-
Robotics – European 
Robotics, iar în Mol-
dova s-a desfășurat 
pentru prima oară.

IBM: cursuri pentru profesori

Robotul Frank al UTM la Robotics Demo Day 

abstracte, dar și să cunoașteți limba 
engleză, a menționat Viorica SUDA-
CEVSCHI.

Women in ICT este organizat de 
Asociația Națională a Companiilor 
din domeniul TIC, cu susținerea fi-

nanciară a Ministerului Tineretului 
și Sportului în cadrul Programului de 
Granturi 2016 și cu suportul USAID 
în cadrul Proiectului de Dezvoltare a 
Centrului  de Excelență în domeniul 
TIC.

Organizat în format CTF (Capture The 
Flag), concursul s-a axat pe dezvol-
tarea soluțiilor de penetrare a unor 
bariere de securitate într-un mediu 
de comunicație delimitat, cu scopul 
descoperirii unor breșe electroni-
ce, dar și în identificarea soluțiilor 
și metodelor optime de protejare a 
informației împotriva accesului neau-
torizat. Competiția a urmărit testarea 
creativității și a capacitații echipelor 
de studenți de a utiliza cunoștințe 
tehnice specifice pentru a gestio-
na probleme concrete de securitate 
informațională.

Concurenţii au avut la dispoziţie 24 de 
ore pentru a rezolva probleme de secu-
ritate complexe. Principalul obiectiv al 
concursului este de a încuraja cerceta-
rea academică în domeniul securităţii 
informatice, realizată astăzi în mare 
parte de agenţi din domeniul privat.

UTM a participat la concurs cu trei 
echipe, reprezentând FCIM, Ca-
tedra automatică și tehnologii 
informaționale (ATI), specialitatea 
„Securitate informațională”: Cyber 
TUM-1 (Andrei BRAJNICOV, Vadim 
CASAP (gr. SI-131), Petru HÂNCU 
(FEC-161), Grigore CUȘNIR (SI-141); 
mentor: Rodica BULAI, lector superi-
or ATI), Cyber TUM-2 (Sergiu CIUDIN 
(TI-161M), Nelu SNEGUR, Eugeniu PO-
POV, Ecaterina DONCIU (SI-131), men-
tor: Andrei POSTARU, lector superior 
ATI), Cyber TUM-3 (Andrei Alexandru 
BEZU, Eugeniu CUCU, Eugeniu DAVID, 
Daria STUPINA (SI-141); mentor: Radu 
MELNIC, lector superior ATI).

Din cele 30 de echipe înscrise la prima 
etapă a concursului (online), doar 13 
s-au calificat în etapa finală (onsite). 
Echipele UTM au ocupat pozițiile 3, 4 
și 6.

Pe 24-26 noiembrie 2016 s-a desfășurat 
etapa finală a concursului, iar sâmbă-
tă, în Auditorium „Joseph Schmidt” 
al USV, a avut loc festivitatea de pre-
miere. Au fost premiate primele cinci 
echipe cu cel mai mare punctaj. Pre-
miile I și II le-au împărțit echipele de 
la Universitatea Politehnică Bucureşti, 
iar premiul al III-lea a fost câştigat de 
echipa UTM – Cyber TUM-1 formată 

din Andrei BRAJNICOV, Vadim CA-
SAP, Grigore CUŞNIR şi Petru HÂNCU. 
Echipa Cyber TUM-2 s-a învrednicit de 
o menţiune.

„Singura echipă care a reuşit să rezolve 
toate problemele înainte de închiderea 
platformei, mai exact cu patru ore îna-
inte de termenul limită, a fost cea de 
la Universitatea Politehnică Bucureşti, 
care a ocupat prima poziţie în clasa-
ment. Aceasta a reuşit să rezolve cele 
şapte probleme propuse în aproximativ 
20 de ore, obţinând punctajul maxim 
de 312 puncte”, a arătat prof., dr. ing. 
Alin POTORAC, unul din iniţiatorii 
competiţiei.

Cele 13 echipe care au participat la 
etapa finală a concursului au fost for-
mate din studenţi ai 8 instituţii uni-
versitare: Universitatea Politehnică 
Bucureşti, UTM, Universitatea „Ste-
fan cel Mare” Suceava, Universitatea 
Politehnică Timişoara, Universitatea 
Naţională „Yuriy Fedcovich” Cernăuţi, 
Universitatea „V. Alecsandri” Bacău, 
Universitatea „L. Blaga” Sibiu.

Rezultatele obținute de echipele UTM 
se datorează în mare parte și membri-
lor Catedrei ATI, care s-au implicat 
plenar în pregătirea și organizarea 
echipelor: șef catedră, dr., conf. univ. 
Dumitru CIORBĂ, lectorii superi-
ori Rodica BULAI, Andrei POȘTARU, 
Rostislav CĂLIN, Radu MELNIC, Ale-
xandru PUTERE și lect. univ. Ionel 
ANTOHI. De asemenea, în pregătirea 
echipelor au fost implicați și experți 
externi din domeniul securității 
informaționale, foști absolvenți ai 
UTM: Constantin MITEV – şef secţie 
Securitate Informaţională, ÎS „Fis-
cservinform”, și Maxim CATANOI 
– senior consultant information se-
curity la Compania „Endava”. Cu un 
suport financiar pentru participarea 
la concurs au contribuit Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava, UTM și 
compania „Endava”, prin intermediul 
dlui Artiom BUCIUCEANU, cărora le 
mulțumim.

Felicităm concurenții pentru succese-
le obținute și experiența deosebită de 
care au dat dovadă, dorindu-le mult 
succes în continuare!

UTM – la primul 
concurs în domeniul 
securităţii informatice

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat în parteneriat cu Safetech 
Inovation și ASSIST Software prima ediție a Concursului studențesc în domeniul securității 
informatice – The first International Students Contest on Information Security.


