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EDITORIAL 

 
 
 

Simpozionul internațional ELS 2015 (International Symposium 
on Electrical Engineering and Energy Converters), a ajuns în acest 
an la ediția a VI-a și a fost organizat în perioada 1-2 octombrie 
2015 la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Prima ediție a 
simpozionului a fost organizată în anul 2005 la inițiativa regretatului 
profesor universitar doctor inginer Dorel CERNOMAZU, cadru 
didactic la Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava, a domnului 
conferențiar doctor inginer Leon MANDICI, cadru didactic la aceeași 
universitate, și a domnului profesor doctor inginer Alecsandru 
SIMION, cadru didactic la Universitatea „Gh. Asachi” din Iași.  

Acest simpozion se adresează cercetătorilor și doctoranzilor din 
domeniul Ingineriei Electrice și Energetice. Prin urmare, o contribuție 
deosebită la reușita acestor manifestări științifice a avut-o atât 
Centrul de Cercetare în Domeniul Mașini și Acționări Electrice al 
Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din 
Suceava (EMAD) cât și școala doctorală în Domeniul Ingineriei 
Electrice de la Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava.  

Ediția 2015 a Simpozionului a avut ca puncte de reper domeniile 
prioritare de cercetare stabilite pentru următoarea perioadă în 
România, și anume folosirea energiilor regenerabile în contextul 
noilor paradigme generate de o societate a cunoașterii. Managementul 
eficient al energiei, numărul mare de noi surse de energie cuplate în 
rețea, proiectarea unor noi tipuri de actuatoare ce folosesc energia 
solară sau a celor bazate pe noi tipuri de materiale, cu proprietăți 
electrice și magnetice superioare, converg pe de o parte către 
conceptul de smart city, necesar în perspectiva dezvoltării noilor 
aglomerări urbane, pe de altă parte spre utilizarea optimă a resurselor, 
ce stă la baza unei societăți durabile atât de necesare la nivel 
global. 

ELS 2015 a dat încă o dată prilejul tinerilor cercetători să-și 
pună în valoare rezultatele cercetării și confirmă potențialul 
inovativ al școlii de inventică dezvoltate în cadrul Departamentului 
de Electrotehnică de la Suceava. 
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