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Actualitate  Studenți și tineri cercetători în proiecte postdoctorale ai Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul USV au 

participat la cea de a V-a ediție a Salonului Internațional al Inovării și 

Cercetării Științifice Studențești Cadet INOVA 2020. 

Tinerii suceveni au obținut următoarele rezultate: 

> Premiul Societăților Comerciale „Cadet INOVA’20” pentru invenția 

Vibromotor, autori Oana Vasilica Grosu, Eusebiu Vasile Toader, 

Dumitru Cernușcă, Mihaela Poienar; 

> Premiul Asociației Române pentru Tehnologii Alternative, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru invenția Sistem 

automat de control, autori Anna Sabadaș, Alexei Pianîh, Mihaela 

Poienar, Marcel Pocriș; 

> Medalie de argint pentru invenția Termocuplă, autori Dumitru 

Cernușcă, Oana Vasilica Grosu, Eusebiu Vasile Toader, Mihaela 

Poienar. 

„Deși trecem printr-o perioadă dificilă, activitatea de cercetare 

continuă în Universitatea din Suceava, cu respectarea condițiilor 

impuse de pandemie, iar rezultatele nu se lasă așteptate” a precizat 

coordonatorul Laboratorului de inventică și transfer tehnologic al 

USV, prof. dr. ing. L. Dan Milici. 

Manifestare a fost organizată de Academia Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu, alături de Forumul Inventatorilor Români și 



Asociația Generală a Inginerilor din România. 
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Emisiune Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, una dintre cele mai 

dinamice universități din Europa de Est, oferind o educație 

universitară și post-universitară la standarde de înaltă calitate cu un 

cost relativ scăzut, vine și anul acesta în față viitorilor studenți cu o 

paletă largă de specializări și beneficii. 

Despre calendarul admiterii de anul acesta, numărul de locuri și 

probele de concurs, situația și românilor de pretutindeni și cum se pot 

înscrie, taxe și tarife, despre toate acestea, Ion Burlui, a vorbit vineri, 

20 iunie 2020, cu prof. univ. dr. Ștefan Purici, Prorector cu imaginea 

universității, relații internaționale și dezvoltare europeană. 

Pentru mai multe detalii nu ezitați să accesați și site-ul: 

https://admitere.usv.ro/ 

Înregistrare interviu: http://radioas.ro/2020/06/22/omul-de-langa-

tine-14/  
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_______ Institutul Arbitral Român anunță, pentru data de 25 iunie 2020, o 

triplă premieră:  

- Lansarea Platformei web de arbitraj ad-hoc „E-ARBITRAJ” 

- Lansarea revistei de arbitraj a I.A.R. „E-ARBITRAJ”, 

- Festivitatea de acordare a diplomelor primilor absolvenți ai 

cursurilor organizate de I.A.R., ce va avea loc în cadrul unui eveniment 

privat la Grand Hotel Continental, București, Sala Grand Concerto. 

Cu ocazia evenimentului, îmbogățit cu comunicări pe teme de arbitraj 

comercial și managementul afacerilor, va avea loc și o expoziție de 

pictură a Doamnei Mariya Yugina de natură să pregătească 

participanții, cu gânduri de frumos și meditație, pentru momentele 

https://admitere.usv.ro/
http://radioas.ro/2020/06/22/omul-de-langa-tine-14/
http://radioas.ro/2020/06/22/omul-de-langa-tine-14/


pline de semnificație și importanță din cadrul conferinței. 

Evenimentul este transmis live sub titlul Conferința online „Arbitrajul 

Ad-hoc – o soluție funcțională în vremuri pandemice și post-

pandemice”  și beneficiază de aportul speakerilor: Av. Alin C. Pop – 

Președintele Institutului Arbitral Român, Conf. univ. Dr. Beatrice 

Onika-Jarka FCIArb – Vicepreședinte Institutul Arbitral Român, Prof. 

univ. Ovidiu Dimbean Creta - Rectorul Școlii de Afaceri ASEBUSS, Oana 

Dimitriu -  Doctor în drept, Director editorial Editura Ch Beck și de 

parteneriatelele încheiate cu Radio România, Ziarul Bursa, Centrul de 

Marketing - organism de cercetare în cadrul Universității  „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 

Detalii și înregistrare: https://institutularbitral.ro/conferinta-2020/ 

 


