
Revista presei – MIERCURI, 16 SEPTEMBRIE 2020 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

Suceava: USV a 
câștigat o medalie 
de platină și patru 
de aur la Salonul de 
inventică ITE, de la 
Londra 
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Educație - 
Știință 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a câștigat o medalie 
de platină și patru de aur la cea de-a doua ediție a Salonului de inventică 
International Invention & Trade Expo (ITE) de la Londra, la care a 
participat în perioada 10-11 septembrie. 
 
Potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES de Biroul de presă al 
USV, instituția academică a prezentat patru invenții ale cadrelor 
didactice și doctoranzilor care activează în cadrul Centrului de Inventică 
„Dorel Cernomazu” al Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor. 
 
Cea mai apreciată invenție, „Automatic ice remover device for aerial 
power lines”, propune o soluție de deschiciurare a liniilor electrice 
aeriene și a primit o medalie de platină și una de aur, avându-i ca autori 
pe Mihai Cenușă, Mihaela Poienari, Dan Laurențiu Milici, Adrian Graur, 
Constantin Ungureanu, Pavel Atănăsoaie, Crenguța Elena Bobric și 
Cezar Dumitru Popa. 
 
Alte trei invenții participante au fost medaliate cu aur, respectiv ''Device 
for continuous skeletal traction'' (Mihai Cenușă, Mihaela Poienari, 
Laurențiu Dan Milici, Mihai Rață, Daniela Irimia, Radu Dumitru Pentiuc, 
Elena Daniela Lupu și Ciprian Afanasov), ''Automatic command control 
system'' (Eusebiu Toader, Mihaela Poienari, Mariana Rodica Milici, 
Gabriela Rață, Cristina Prodan, Valentin Vlad, Ilie Nițan și Constantin 
Ungureanu) și ''System for monitoring the activity of a person in the 
office'' (Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienari, Ilie Nițan, Constantin 
Ungureanu, Oana Vasilica Grosu, Marcel Pocriș, Eusebiu Vasile Toader 
și Nicolae Dumitru Medrihan). 
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Conform aceluiași comunicat, Londra a găzduit cea de-a doua ediție a 
Salonului de inventică ITE, ce reprezintă o platformă pentru inovație, un 
loc de întâlnire profesional, unde se reunesc diferiți actori din lumea 
inovației, cercetării, dezvoltării și finanțării și acoperă domenii precum: 
inginerie, medicină, tehnologia informației, biochimie, protecția 
mediului, energetică, echipamente industriale și multe altele. 
 
Cu această ocazie, delegațiile oficiale din peste 20 de țări se reunesc în 
fiecare an pentru a-și prezenta invențiile brevetate și ideile noi, 
competiția reunind mulți participanți și invenții în domenii diverse. 
 
Salonul de inventică ITE este susținut de World Invention Intellectual 
Property Associations (WIIPA), ce oferă premii de excelență în inovație 
pentru cele mai bune invenții. 
 
''ITE Londra este o fereastră către inovație și noi tehnologii și, prin 
urmare, este legătura care permite oamenilor de afaceri și 
cercetătorilor să se întâlnească cu investitori și potențiali parteneri, 
pentru a-și dezvolta și materializa proiectul și pentru a-și promova și 
comercializa produsul'', arată sursa citată. AGERPRES/(AS - autor: Silvia 
Marcu, editor: Irina Poenaru, editor online: Gabriela Badea) 

 Universitatea Ștefan 
cel Mare din 
Suceava îi ajută pe 
studenți cu banii de 
chirie 
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Social Anul universitar se apropie, iar căminele studențești nu mai pot găzdui 
la fel de mulți tineri ca până acum. Pandemia a impus reguli stricte de 
distanțare, iar camerele de cămin au devenit insuficiente. 
 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a venit cu o soluție. A hotărât 

să acorde studenților un ajutor de o mie 400 de lei lunar pentru a sta in 

gazdă sau cu chirie. Suma nu acoperă toate aceste cheltuieli, dar îi ajută 

pe studenții care nu mai prind loc în cămine. 

2.000 de studenți au depus cereri la secretariatul Universității Ștefan cel 

Mare din Suceava pentru a primi un loc în cămin, dar locurile sunt 
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limitate. Cei care nu vor obține o cameră în cămin, ar putea să primească 

însă un ajutor financiar din partea universității: o subvenție de 1400 de 

lei. Trebuie să îndeplinească anumite condiții totuși. 

Ștefan Purici, prorector USV: Trebuie să fie student la zi, să nu fie 

student la distanță, să fie în anul în curs, să nu fi obținut un loc în cămin, 

să nu fi fost evacuat din alte motive din cămin și sa aibă evident un 

contract cu proprietarul apartamentului. Membrii familiei nu trebuie să 

aibă mai mult de venitul minim pe familie. 

[…] 

În căminele care urmează să-i primească pe studenți se fac pregătiri 

pentru începutul de an universitar. După ce s-au calculat suprafețele și 

s-a mutat mobila, se dă cu var și se fac scenarii. 

Florin Ilișoi, administrator cămin USV: Sunt traseele pe care le urmează 

studenții, o să asigurăm intrarea, ieșirea, să păstreze distanța, o să 

facem niște separatoare pentru holuri. Să încercăm să evităm contactul 

cât mai mult. Distanțele toate sunt măsurate. 

Anul acesta studenții vor sta în cămin câte 7 săptămâni, atât cât ține 

prima serie de cursuri fizice. Apoi, tinerii trebuie să elibereze camerele 

pentru a face loc și colegilor din seria a doua. 

 Festivalul Filmului 
Francez ajunge și la 
Suceava. Cinci 
proiecții în perioada 
30 septembrie - 4 
octombrie 
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Evenimente Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francez vine cu surprize în 11 
orașe din România și va avea loc pe marile ecrane, atât în interior, cât și 
în aer liber, în perioada 23 septembrie - 4 octombrie. În urma noilor 
reglementări care permit redeschiderea sălilor de cinema, Institutul 
Francez anunță că se alătură încă 3 orașe la lista comunicată la începutul 
lunii: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Brăila, 
Constanța, Sfântu Gheorghe, Sibiu și Suceava. În contextul actual, 
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organizatorii pun accentul pe respectarea strictă a regulilor sanitare, 
pentru siguranța tuturor. 
Festivalul se desfășoară sub deviza „Le film français au feminin"/ „Filmul 
francez la feminin" și propune publicului o selecție de filme cu totul 
specială, punând în valoare creația feminină din cinematografia 
franceză – actrițe și regizoare consacrate sau debutante, personaje 
feminine remarcabile.[…] 
La Suceava, Festivalul Filmului Francez se va desfășura în perioada 30 
septembrie- 4 octombrie, cu proiecție în interior - Auditorium „Joseph 
Schmidt”. Organizatorii FFF la Suceava sunt Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava și Casa de Cultură a Studenților. 
 
Organizat de: INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA 
(București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara) 
Coorganizatori: Cinema Victoria, Centrul Municipal de Cultură Arad, 
Alianța Franceză Brașov, Cinema One, Cinefeel Brăila, Alianța Franceză 
Constanța, Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean 
Constantin”, Arta by Cityplex, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
Programul Festivalului de la Suceava este următorul: 
 
Miercuri, 30 septembrie 2020, ora 19:00 - TU MERITES UN AMOUR 
Hafsia Herzi (1h35) 
 
Joi, 01 octombrie 2020, ora 19:00 - TOUT CE QUIL ME RESTE DE LA 
REVOLUTION 
Judith Davis (1h28)+ scurtmetraje de Alice Guy 
 
Vineri, 02 octombrie 2020, ora 19:00 - L'ADIEU A LA NUIT 
André Téchiné (1h28) 
 
Sâmbătă, 03 octombrie 2020, ora 20:00 - REBELLES 



Allan Maudauit (1h28) 
 
Duminică, 04 octombrie 2020, ora 20:00 - UN DIVAN À TUNIS 
Manele Labidi (1H28) 

 Alarmă falsă de 
COVID în lotul CS 
Universitatea 
Suceava 
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Sport Cîțiva jucători ai echipei de handbal CSU Suceava au ajuns la spitalul din 
Sfîntu Gheorghe cu suspiciuni de coronavirus, după ce au făcut febră. 
Lor li s-a efectuat testul rapid, iar rezultatele au ieșit negative. La finalul 
săptămânii trecute, CSU Suceava a evoluat la Sfîntu Gheorghe la un 
turneu în urma căruia a revenit în Liga Națională de handbal masculin. 
Formația suceveană a rămas la Sfîntu Gheorghe pentru disputarea 
primelor trei jocuri din campionat, astăzi cu Steaua, mâine cu CSM 
Făgăraș și joi cu Dinamo. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, 
coordonatorul loturilor de handbal ale Clubului Sportiv Universitar, 
Petru Ghervan, a declarat: „Aici, nopțile sânt foarte reci, iar la hotel nu 
e totul în regulă. Hotelul e cu geamuri din lemn și nu se dă încălzire. Doi-
trei jucători aveau febră și protocolul medical prevede anunțarea 
imediată a autorităților sanitare. A venit salvarea și i-a dus la spital. A 
fost un soi de spectacol. Peste două ore au venit înapoi. Când îi ia pe 
oameni și îi duce la spital, îi duce la categoria suspecți COVID-19. Iar în 
momentul în care îi duce nu știi câți suspecți mai sunt pe acolo și care 
dintre ei are sau nu are virusul respectiv. Până la urmă, în cazul băieților 
noștri a fost o alarmă falsă”. Profesorul Ghervan a mai spus că la echipă 
testările COVID s-au făcut cu 14 zile înainte de intrarea într-un 
cantonament premergător turneului de baraj. Toată lumea a ieșit 
negativ. Noi teste au fost efectuate cu 48 de ore înainte de a ajunge la 
hotelul din Sfîntu Gheorghe. Și de această dată rezultatele au fost 
negative. Legat de primele meciuri din campionat, Petru Ghervan a 
afirmat: „Vom avea viață grea, mai ales având în vedere oboseala. 
Băieții n-au avut timp să se refacă, dar noi sperăm să scoatem maximum 
din aceste jocuri”. Între 4 și 11 octombrie, CSU Suceava va disputa șase 
partide în Liga Națională, însă deocamdată nu se știe unde. 

 


