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Președintele României, 

Klaus Werner IOHANNIS, 

susține abordarea integrată 

public-privată promovată 

de Clusterul Regional Ino-

vativ de Bioeconomie Su-

ceava – Botoșani 

 

Președintele României, dom-

nul Klaus Werner Iohannis,   

s-a întâlnit la Aeroportul Inter-

național „Ștefan cel Mare” din 

Suceava cu reprezentanții 

Clusterului Regional Inovativ 

de Bioeconomie Suceava-

Botoșani, la inițiativa domnu-

lui Gheorghe Flutur preșe-

dintele Consiliului Județean 

Suceava. Președintele cluster-

ului, prof. univ. dr. Mihai Di-

mian, a prezentat o abordare 

integrată de dezvoltare a sec-

torului bioeconomic din zona 

Suceava-Botoșani, pornind de 

la potențialul de dezvoltare al 

zonei și exemplele de succes 

înregistrate de companiile din 

cadrul clusterului, amintind de 

componenta inovatoare și 

educațională reprezentată de 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava și de pro-

iectele de dezvoltare ale 

infrastructurii, derulate de 

Consiliul Județean Suceava și 

de primăriile municipiilor 

Suceava și Botoșani. Partici-

panții au analizat trei clustere 

de profil din Polonia, Franța și 

Germania, a căror experiență a 

fost folosită în elaborarea 

portofoliului de proiecte pu-

blic-private ale asociației nou 

înființate. Domnul Gheorghe 

Flutur, președintele Consiliu-

lui Județean, a prezentat o 

propunere de dezvoltare a Par-

cului industrial de bioecono-

mie și a evidențiat dificultățile 

cu care se confruntă adminis-

trația publică locală și IMM-

urile din zonă în ceea ce 

privește accesarea și derularea 

fondurilor europene. Domnul 

Mihai Voloșeniuc, reprezen-

tant al asociațiilor crescători-

lor de animale din Suceava, a 

prezentat rolul integrator pe 

care un centru regional de 

organizare a licitațiilor pentru 

animale, cu spații de prezen-

tare, adăpost și carantină l-ar 

avea pentru dezvoltarea fer-

melor de animale din zonă și 

pentru asigurarea unui flux 

constant de materie primă pro-

cesatorilor din cluster. Prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, 

Rectorul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, a 

prezentat planul de dezvoltare 

al unui Centru de transfer 

tehnologic și de siguranță 

alimentară, care a fost depus 

într-o primă fază a competiției 

lansate în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014 - 

2020. Intervențiile domnului 

Vasile Armenean, fondatorul 

companiei Betty Ice – Su-

ceava, cel mai mare produ-

cător de înghețată din Româ-

nia, ale domnului Iulian Căză-

cuț, fondatorul companiei 

Doly-Com – Botoșani, cu cea 

mai mare unitate de abato-

rizare de bovine din România, 

și ale domnului Alexandru 

Scheul, fondatorul companiei 

Killer, unul din principalii 

producători de preparate de 

carne din Suceava, au evi-

dențiat rolul cluster-ului în 

asigurarea unui lanț integrat 

de industrie alimentară și în 

sprijinirea creșterii competi-

tivității internaționale a com-

paniilor românești din zona 

Suceava – Botoșani. Domnul 

Vasile Asandei, Directorul 

Agenției de Dezvoltare Nord-

Est, a prezentat propunerea de 

includere a proiectelor men-

ționate în cadrul Programului 

comun de dezvoltare al Re-

giunii Nord-Est cu Regiunea 

Olanda de Nord, atât pentru 

atragerea de investiții olan-

deze, cât și pentru obținerea 

unor finanțări europene 

directe. Președintele Româ-

niei, domnul Klaus Werner 

Iohannis, și-a exprimat sus-

ținerea pentru Clusterul Re-

gional Inovativ de Bioeco-

nomie Suceava-Botoşani, aflat 

într-o regiune cu un important 

potențial de dezvoltare, și a 

subliniat faptul că vizita sa are 

tocmai rolul de a sprijini astfel 

de proiecte inovatoare, în 

special pentru cei care 

activează în sectorul bioeco-

nomiei, și că asemenea viziuni 

integrate pot genera progresul 

economic în zona Suceava-

Botoșani. Președintele Klaus 

Werner Iohannis a apreciat că 

prin astfel de inițiative se 

poate spera ca dezvoltarea 

Evenimente  

3 mai 2017 
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spațiului rural să devină reală 

și durabilă, iar România poate 

deveni numărul 1 în Uniunea 

Europeană în privința agri-

culturii ecologice. La ședința 

de lucru au mai participat 

Primarul municipiului Su-

ceava, domnul Ion Lungu, 

Primarul municipiului Boto-

șani, domnul Cătălin Flutur, 

Decanul Facultății de Ingi-

nerie Alimentară, prof. univ. 

dr. ing. Mircea Oroian, re-

prezentanți ai Asociațiilor de 

creștere a animalelor, ai pro-

ducătorilor din industria 

alimentară și ai operatorilor de 

turism din regiune. Clusterul 

Regional Inovativ de Bioeco-

nomie Suceava-Botoşani a 

fost înființat la finalul anului 

trecut și reunește agenți eco-

nomici din domeniul bioeco-

nomiei (S.C. ALESSIA STAR 

S.R.L., S.C. BERMAS S.A., 

S.C. BETTY ICE S.R.L., S.C. 

BUCOVINA S.A., S.C. 

CHITRIUC A&A IMPEX 

S.R.L., COOPERATIVA 

AGRICOLĂ TIMINEANCA, 

S.C. DAMPF PROD S.R.L., 

S.C. KILLER S.R.L, S.C. 

FACOS S.A., S.C. LAK-

TOTRIO 2001 PROD S.R.L., 

S.C. MARTISORUL COM 

S.R.L., S.C. MARUL AR-

GINTIU S.R.L. și S.C. 

DOLY-COM DISTRIBUȚIE 

S.R.L.), Camerele de Comerț 

și Industrie ale Județelor Su-

ceava și Botoșani, Universi-

tatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Primăria municipiu-

lui Suceava, Primăria munici-

piului Botoșani și Consiliul 

Județean Suceava.   

 

Medalii de aur la INNOVA 

Barcelona 2017 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a par-

ticipat la Salonul INNOVA 

BARCELONA – 2017, unde 

echipe din 10 țări, printre care 

Spania, Franța, Polonia, Ru-

sia, Tailanda, Iran, Moldova și 

România, au expus 200 de 

proiecte inovative în domeni-

ile energy & sustainablity, 

industry & industrial pro-

cesses, lifestyle, leisure & cul-

ture, medicine & health, ser-

vice & tourism. Pe lângă uni-

versitatea suceveană, țara 

noastră a mai fost reprezentată 

de Universitatea Politehnica 

București, Universitatea Poli-

tehnica din Timișoara, Uni-

versitatea Tehnică din Cluj-

Napoca, Universitatea din Pi-

tești și de cele mai importante 

institute de cercetare. Inven-

tatorii din USV, cadre didac-

tice de la Facultatea de In-

ginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor și Facultatea 

de Inginerie Mecanică, Meca-

tronică și Management, au 

participat la salon cu 3 inven-

ții, acestea fiind selectate 

anterior, în baza unui amplu 

proces organizat de Ministerul 

Inovării și Cercetării. Toate 

cele 3 invenții au câștigat 

medalii de aur în cadrul 

competiției Eureka – The 

World Exibition on Inven-

tions, Research and New 

Technologies și un premiu 

special din partea Franței: 

Motor rotativ cu ardere in-

ternă, inventatori: Ioan Mihai 

și Elena-Daniela Olariu; Actu-

ator electrochimic hibrid, in-

ventatori: Dorel Cernomazu, 

Ilie Nițan, Mariana Rodica 

Milici, Dan Laurentiu Milici, 

Ilie Romaniuc, Constantin 

Ungureanu, Ovidiu Tanța; Ac-

tuator electrochimic hibrid, 

inventatori: Dorel Cernomazu, 

Leon Mandici, Adrian Graur, 

Nicolae Sorea, Ilie Nițan, Lau-

rentiu Dan Milici, Mariana 

Rodica Milici, Mihai Rață, 

Cristina Prodan, Ilie Roma-

niuc, Corneliu Buzduga. Tro-

feul și medalia EFI – Europe 

France Inventeurs pentru in-

venția Actuator Solar. Dele-

gația care a asigurat pre-

zentarea invențiilor USV la 

Salon a fost formată din două 

cadre didactice ale Departa-

mentului de Electrotehnică  

din cadrul Facultății de In-

ginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor: șef lucrări .dr. 

ing. Elena-Daniela Olariu și 

șef lucrări dr. ing. Constantin 

Ungureanu. 

4-6 mai 2017 
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Clubul Sportiv Universitar 

din Suceava, campion națio-

nal universitar 

 

Municipiul Suceava a găzduit, 

în premieră, turneul final al 

Campionatului Naţional Uni-

versitar la handbal masculin. 

Competiţia a reunit la start opt 

echipe din şapte centre uni-

versitare: Universitatea 

„Constantin Brâncuși” din 

Târgu Jiu, Universitatea 

„Transilvania” din Braşov, 

Universitatea din Craiova, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” 

din Cluj, UMF „Carol Davila” 

Bucureşti, Academia de Studii 

Economice Bucureşti, Uni-

versitatea din Piteşti şi gazda, 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” Suceava. Cele opt echipe 

au fost împărțite în două 

grupe. Din grupa A au făcut 

parte formațiile reprezentând 

centrele universitare din 

Târgu-Jiu, ASE București, 

Pitești și Suceava, iar din 

grupa B au făcut parte 

echipele din centrele uni-

versitare Cluj, UMF ”Carol 

Davila” București, Craiova și 

Brașov. În grupa A, echipa 

Universității ”Ștefan cel 

Mare” din Suceava, principala 

favorită la titlu a învins pe 

rând cu 45-15 gruparea Uni-

versității din Pitești, cu 39-9 

pe ASE București și cu 51-22 

echipa Universității „Cons-

tantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu. În finala pentru locurile I-

II, echipa USV a întâlnit 

echipa Universității ”Transil-

vania” din Brașov. Partida a 

fost echilibrată în primele 10 

minute, brașovenii dând o 

replică consistent valoroșilor 

jucători suceveni. În minutul 

12 totuși scorul a devenit 8-5 

în favoarea gazdelor care la 

pauză conduceau cu 23-11. 

Repriza secundă a fost una de 

mare spectacol, pe teren la 

echipa Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava evo-

luând și antrenorii formației 

de Ligă Națională CSU, 

Adrian Chiruț și Iulian Andrei. 

În pofida vârstei, a pauzei 

competiționale îndelungate și 

4-7 mai 2017 
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a revenirii după accidentări 

complicate, cei doi au arătat o 

formă sportivă demnă de 

invidiat. Chiruț a marcat cinci 

goluri, iar portarul Iulian 

Andrei a realizat faza partidei 

înscriind u gol din poartă în 

poartă. Scorul final al me-

ciului din echipele centrelor 

universitare Suceava și Brașov 

a fost 41-28. CSU Suceava: 

Cr. Tcaciuc, Iulian Andrei (1) 

– Mitrea, Ciobotariu, Olariu 

(3), Chiruț (5), I. Tcaciuc, 

Burlacu (4), Costea (4), Petrea 

(5), Baican (6), Târzioru (7), 

Preda (6), Cristi Bursuc. În 

urma victoriei clare din finala 

mare, echipa Universității 

”Ștefan cel Mare” din Suceava 

a devenit campioană națională 

universitară! În finala pentru 

locurile III-IV, echipa Univer-

sității „Babeș-Bolyai” Cluj a 

învins-o pe cea a Universității 

„Constantin Brâncuși” cu 37-

29. Handbaliștii suceveni au 

fost pregățiți la acest cam-

pionat universitar de decanul 

Facultății de Educație Fizică și 

Sport, prof. univ. dr. Petru 

Ghervan. La festivitatea de 

premiere a fost prezent și 

directorul CSU Suceava, So-

rin Rață. Din păcate, în tribune 

au fost prezenți doar suporterii 

adevărați ai handbalului su-

cevean, dar niciun repre-

zentant al autorităților locale 

sau județene. Campionatul 

Naţional Universitar a fost 

organizat de Ministerul Edu-

caţiei Naţionale, prin Fede-

raţia Sportului Şcolar şi Uni-

versitar, în parteneriat cu 

Facultatea de Educaţie Fizică 

si Sport din cadrul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, Federaţia Ro-

mâna de Handbal, Inspec-

toratul Şcolar Judeţean Sucea-

va, Clubul Sportiv Universitar 

din Suceava, Direcţia Jude-

ţeană pentru Sport şi Tineret, 

Asociaţia Judeţeană de 

Handbal Suceava, Liceul cu 

Program Sportiv Suceava şi 

Şcoala Gimnazială „Ion 

Creangă” din Suceava. 

 

Reuniunea Consorțiului 

Universitar „ACADEMICA 

PLUS” 

 

În cadrul Reuniunii desfășura-

tă la sediul Ministerului Edu-

cației Naționale (MEN), re-

prezentanții universităților 

membre ale Consorțiului Uni-

versitar „Academica Plus” au 

analizat mai multe subiecte 

legate de evoluția învăță-

mântului superior românesc. 

În urma dezbaterilor, Consor-

țiul Universitar „Academica 

Plus” a decis: să sprijine 

realizarea de urgență a unei 

noi clasificări a universităților, 

cu includerea în cadrul con-

sorțiului care va realiza cla-

sificarea a unui organism 

internaţional, cu competenţe 

în domeniul ierarhizării şi 

clasificării instituţiilor de 

învăţământ, selectat pe bază 

de concurs, așa cum prevede 

art. 193 alin (5) din Legea 

Educației Naționale; să solici-

te publicarea metodologiei de 

clasificare a universităților, 

prealabil începerii procesului 

de clasificare, inclusiv a cate-

goriilor în care se vor grupa 

universitățile care se compară 

între ele, cu includerea indica-

torilor de calitate intensivi, 

bazați pe raportarea rezultate-

lor la numărul celor care le 

produc; să susțină demersul 

MEN de a adopta o metodo-

logie de evaluare cât mai 

urgentă a domeniilor de doc-

torat, la propunerea ARACIS, 

și prezentarea acesteia la ur-

mătoarea ședință a CNR, care 

se va desfășura în luna iunie a 

acestui an; solicităm, de 

4 mai 2017 
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asemenea, conducerii MEN 

inițierea de urgență a regle-

mentărilor care să facă 

posibilă înființarea de noi 

domenii doctorale, aspect 

rămas nereglementat în 

prezent; să solicite MEN 

asigurarea unei reprezentări 

echilibrate a universităților și 

institutelor de cercetare în 

comisiile de specialitate 

CNATDCU, pentru a preveni 

concentrarea specialiștilor 

într-un număr foarte limitat de 

instituții, pentru a asigura 

evaluări cât mai obiective și 

pentru a evita conflictele de 

interese; să solicite MEN 

semnarea cât mai urgentă a 

contractului de finanțare din 

fonduri europene (PODCA) a 

proiectului de evaluare de 

către ARACIS a domeniilor 

de doctorat și a programelor 

de masterat; să solicite MEN 

urgentarea realizării unei 

metodologii de alocare a 

locurilor bugetate, care să țină 

cont de domeniile strategice în 

care România s-a angajat să 

investească (specializări in-

teligente, IT, sănătate), pre-

cum și eliminarea transfor-

mării locurilor bugetate 

neocupate la admiterea la 

studii de licență în locuri de 

masterat și doctorat și 

redistribuirea acestor locuri 

bugetate rămase neocupate 

după sesiunea de admitere din 

septembrie către universitățile 

care au studenți în regim cu 

taxă; să susțină necesitatea 

demarării procesului de ela-

borare a unei noi Legi a 

educației, inclusiv cu impli-

carea CNR, pe baza calen-

darului asumat de conducerea 

MEN la întâlnirea desfășurată 

în luna martie la ASE; să 

pledeze pentru trecerea Ca-

selor de cultură ale studenților 

și a cluburilor sportive în 

coordonarea universităților 

care solicită acest lucru, în 

conformitate cu programul de 

guvernare asumat de Guvern 

în fața Parlamentului; să 

solicite MEN, Guvernului și 

Parlamentului impunerea 

funcționării numai în condiții 

de acreditare a oricăror pro-

grame care asigură o pregătire 

de nivel 6 (licență) conform 

Cadrului Național al Cali-

ficărilor. Membrii Consor-

țiului Universitar „Academica 

Plus” sprijină dezvoltarea 

domeniilor strategice ale 

României, asigurând studii 

universitare pentru un număr 

de peste 80.000 de studenți 

(aproximativ 18% din stu-

denții din România) și 

participă cu un procent de 

peste 20% la activitatea de 

cercetare a universităților de 

stat din România, fiind pre-

ocupați permanent de creș-

terea calității și vizibilității 

internaționale a învățămân-

tului universitar românesc. 

Președintele Consorțiului uni-

versitar „Academica Plus” 

este Rectorul Universității 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa.

Printemps de l’Innovation du 

Français - PIF Roumanie 

2017- Une première édition 

réussie ! 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a găzduit 

evenimentul Printemps de 

l’Innovation du Français, sub 

titlul Nouvelles pratiques de 

classe et enseignement du 

français, care a reunit peste 

120 de profesori de limba 

franceză din județele Suceava, 

Botoșani şi Iași, alături de 

experți internaționali, specia-

liști în didactica limbii fran-

ceze. Programul activităților a 

fost compus din trei secțiuni 

distincte: o secțiune de sen-

sibilizare, care a cuprins două 

conferințe online susținute de 

specialiști pe tema inovației 

pedagogice în domeniul pre-

dării limbii franceze, o secțiune 

de formare, a constat în deru-

larea simultană a 6 ateliere, 

animate de specialiști în didac-

tica limbii franceze și deschise 

intervențiilor participanților 

care au propus practici de 

predare inovatoare, și o sec-

țiune-expoziție de carte. 

Aceasta din urmă a fost 

realizată cu sprijinul distribui-

torului național Sitka Alaska şi 

a fost dedicată editurilor inter-

naționale, cum ar fi Hachette 

FLE – editură care a oferit câte 

o metodă Adosphère fiecărui 

participant, după cum a 

declarat Președinta ARPF-

Filiala Suceava, prof. Daniela-

Irina Melisch. Printemps de 

l’Innovation du Français 

Suceava a propus două con-

ferințe online moderate de 

Marc Oddou, fondator „MO-

ddou FLE”, expert asociat 

5-6 mai 2017 
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CIEP, autor, consultant, forma-

tor, conceptor-realizator de 

proiecte numerice, membru al 

comitetului de organizare PIF, 

și susținute de specialiști re-

numiți: Marcel Lebrun, doctor 

în ştiințe, profesor în tehno-

logia educației și consilier 

pedagogic la Universitatea ca-

tolică din Louvain, Belgia, și 

François Muller, specialist în 

Departamentul de cercetare-

dezvoltare, inovare și experi-

mentare din Ministerul Edu-

cației Naționale, Învățământu-

lui Superior și Cercetării din 

Franța. Cele două conferințe 

online au fost organizate de 

Jürgen Wagner, cavaler Ordre 

des Palmes académiques, 

specialist în pedagogie în ca-

drul Landesinstitut für 

Pädagogik und Medien din 

Saarbrücken, Germania. Acest 

eveniment internaţional, orga-

nizat la inițiativa Asociației 

Române a Profesorilor de Lim-

ba Franceză, Filiala Suceava şi 

MOddou FLE, a avut ca 

parteneri: Facultatea de Litere 

şi Ştiinţe ale Comunicării şi 

Centrul de reușită universitară 

(CRU) din cadrul Universităţii 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Institutul Francez din Româ-

nia, Inspectoratul Școlar Jude-

țean Suceava, revista „Le 

Français dans le monde” și 

Editura „Hachette FLE”.   

 

Marșul Absolvenților USV 

2017 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” Suceava a organizat, în 

premieră, „Marşul absolven-

ţilor USV”, o sărbătoare a ti-

nereţii cu şi pentru cei care au 

absolvit în acest an studiile 

universitare. La festivitate au 

luat parte peste 1.500 de stu-

denţi şi profesori ai USV, 

aceştia pornind într-un marş 

din parcul Universităţii către 

esplanada Casei de Cultură a 

Sindicatelor, unde a avut loc 

festivitatea de absolvire. Ab-

solvenţii promoţiei 2017 au 

mărşăluit îmbrăcaţi în tricouri 

personalizate şi robe, flutu-

rând steaguri şi baloane pe 

care au scris numele specia-

lizărilor şi facultăţilor pe care 

le-au urmat. Alături de tineri s-

au aflat părinţi, profesori, pri-

eteni, cu toţii cântând şi stri-

gând numele universităţii pen-

tru a-şi exprima bucuria la 

încheierea studiilor de licenţă 

şi masterat. Ajunşi pe espla-

nada Casei de Cultură, stu-

denţii au fost felicitaţi şi 

întâmpinaţi de organizatori, 

festivitatea de absolvire fiind 

deschisă prin intonarea im-

nului USV. Ulterior, Rectorul 

USV, prof. univ. dr. ing. Va-

lentin Popa, le-a transmis 

participanţilor la marş că eve-

nimentul pe care l-a organizat 

universitatea a fost un cadou al 

8 mai 2017 
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absolvenţilor şi al cadrelor 

didactice către cei care i-au 

susţinut pe tineri să încheie cu 

succes studiile. „Este un 

moment unic în viaţa mea, nu 

am văzut niciodată toţi ab-

solvenţii noştri împreună. Este 

o sărbătoare a Universităţii 

„Ştefan cel Mare Suceava, 

prima manifestare de acest 

gen din oraşul nostru, mani-

festare pe care am gândit-o şi 

am dorit să fie un cadou al 

nostru, al absolvenţilor şi al 

cadrelor didactice, către 

părinţii, soţii, soţiile care v-au 

susţinut să ajungeţi până aici” 

a spus Popa. El a mai arătat că 

rata de succes în cadrul USV 

este de aproximativ 70%, 

felicitându-i astfel pe absol-

venţi pentru că se află în acest 

punct al carierei. „De acum 

este cazul ca dumneavoastră 

să oferiţi societăţii roadele 

muncii pentru care v-aţi pre-

gătit până în acest moment. 

„Trebuie să vă spun că ab-

solviţi studiile într-un moment 

relativ benefic pentru dum-

neavoastră, oarecum îngrijo-

rător pentru România, deoa-

rece ne apropiem de o criză a 

specialiştilor. Astăzi, în Ro-

mânia, sunt peste 60.000 de 

locuri rămase libere pentru 

specialişti, iar numărul de 

locuri bugetate în sistemul de 

învăţământ superior este 

aproximativ tot 60.000” a 

precizat Rectorul USV. Fiind 

pentru prima dată când toţi 

absolvenţii USV au o sărbă-

toare numai a lor, Rectorul a 

ţinut să rostească câteva 

cuvinte despre însemnătatea 

veşmintelor de absolvire şi 

istoria acestora, precizând că 

robele şi tocile purtate de 

studenţi sunt un simbol al 

desăvârşirii intelectuale. În 

încheierea discursului său, 

Rectorul USV, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, le-a 

transmis absolvenţilor să se 

îndrepte către o carieră care să 

le aducă bucurii şi să nu uite 

de locul în care au studiat. 

„Important este să plecaţi, în 

fiecare zi, la locul de muncă, 

fericiţi. Dacă veţi face totul cu 

bucurie, nu veţi simţi că 

munciţi, aşa cum spune 

Confucius” a concluzionat 

Valentin Popa. Încurajări şi 

urări de succes le-au transmis 

absolvenţilor celor zece fa-

cultăţi din cadrul USV pre-

fectul Sucevei, Mirela Adom-

nicăi, preşedintele Consiliului 

Judeţean Suceava, Gheorghe 

Flutur, viceprimarul munici-

piului Suceava, Lucian Har-

şovschi. Invitatul special al 

evenimentului a fost singurul 

astronaut român, Dumitru 

Dorin Prunariu. El a povestit 

încercările prin care a trecut 

de-a lungul carierei sale, 

sfătuindu-i pe tinerii absol-

venţi să aleagă ceea ce 

consideră că este mai bine 

pentru ei şi să fie îndrăzneţi. 

„Gândiţi-vă că şi voi veţi avea 

multe ocazii în viaţă să alegeţi. 

Pe lângă profesia pe care o 

dobândiţi prin absolvirea fa-

cultăţii, veţi ajunge să găsiţi un 

loc de muncă şi vi se vor ivi 

ocazii de a alege. Gândiţi 

foarte bine şi fiţi îndrăzneţi! 

Nu fiţi reţinuţi! Încercaţi 

lucruri noi! Alegeţi ceea ce 

credeţi că va fi mai bine pentru 

voi!” a fost mesajul pe care l-a 

transmis Dumitru Prunariu 

tinerilor absolvenţi ai pro-

moţiei 2017. Festivitatea de 
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absolvire a studenţilor USV s-

a încheiat prin înmânarea de 

către decanii celor zece 

facultăţi a diplomelor de ex-

celenţă şefilor de promoţie, 

după care toţi studenţii s-au 

bucurat de un concert al trupei 

„Voltaj”. 

 

„Zilele și Nopțile Studen-

țești”  

Ediția a VII-a 

 

Cel mai mare festival stu-

dențesc anual de la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava – „Zilele și Nop-

țile Studențești” – s-a întors în 

acest an cu noi surprize. 

Festivalul „Zilele și Nopțile 

Studențești” (ZNSt) a ajuns la 

cea de-a VII-a ediție, o 

revenire cu mult suspans, 

adrenalină, distracție și nu în 

ultimul rând, aproape trei 

săptămâni de evenimente ce 

au antrenat mintea și spiritul 

studenților și viitorilor stu-

denți suceveni.  Caracterizate 

prin amploare și diversitate, 

activitățile festivalului „Zilele 

și nopțile studențești” sunt 

structurate în cadrul a cinci 

departamente: Divertisment, 

Cultural – Educațional, Să-

nătate și Mediu, Sport și mult 

așteptatul maraton în căutarea 

comorii ZNSt: Treasure Hunt. 

Concertele, serile de film în 

aer liber, activitățile sportive, 

petrecerile nocturne și con-

cursurile s-au regăsit pe 

parcursul întregului festival. 

Studenţii au participat la o 

acţiune de donare de sânge la 

Centrul de Transfuzie San-

guină şi la o acţiune de 

ecologizare în parcul Şipote. 

De asemenea, în perioada 11-

12 mai, a avut loc cea de a IV-

a ediţie a Salonului de carte 

„Alma Mater Librorum”, la 

care au fost invitate edituri din 

ţară şi străinătate (Republica 

Moldova, Ucraina), alături de 

Editura USV şi alte edituri 

sucevene. Programul Salo-

nului de carte „Alma Mater 

Librorum” a inclus lansări şi 

prezentări de publicaţii, 

8-28 mai 2017 
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schimburi de experienţă între 

editurile prezente, vânzare de 

carte la standul organizat de 

Biblioteca USV şi o pre-

zentare a ofertei de stagii de 

cercetare la Memorialul Ipo-

teşti. În a doua săptămână de 

festival nu au lipsit compe-

tiţiile sportive (bowling, arun-

catul potcoavei) şi proiecţii de 

film italian, festivitatea ani-

versară „40 de ani de învă-

ţământ superior mecanic la 

Suceava”, eveniment urmat de 

conferinţa internaţională „Noi 

tehnologii şi produse în teh-

nologia construcţiilor de 

maşini” și conferinţa stu-

denţească internaţională „Şti-

inţa şi arta mişcării”. În 

weekend au fost programate 

concursul pentru elevi „Stu-

dent pentru o zi” şi concursul 

de produse alimentare ino-

vative „Ecotrophelia”. Seria 

evenimentelor ZNST a inclus 

Campania antiSIDA, concerte 

de muzică rock, folk și jazz, 

Conferința „Inteligența emo-

țională în activitatea pro-

fesională” – Dr. John LIPTAK 

– Universitatea Radford, 

SUA, lucrările Colocviului in-

ternațional „Omul și Mitul” 

ediția a VII-a, Concursul stu-

dențesc internațional HARD 

& SOFT, competiții de sport – 

șah, table, rummy, volei, 

Spectacol de teatru FABU-

LINUS – Harap Alb, în regia 

lui Ioan Crețescu. Ultima 

săptămână de festival a de-

butat cu Campionatul de bas-

chet ZNSt și a continuat cu 

evenimente la fel de diverse, 

dintre care amintim: specta-

colul de teatru FABULINUS  

cu piesa Eu. Tu. Aproape. 

după piesa „Almost, Maine” 

de John Cariani, o instruire 

pentru acordarea primului 

ajutor, concurs de cultură 

generală, concerte de muzică 

simfonică, blues și etno-jazz, 

campanie de informare pri-

vind infecțiile urinare, Cupa 

USV la înot, ediția a VIII-a, o 

dezbatere pe tema violenței 

domestice, conferința „Pro-

movarea inteligenței emoțio-

nale în școală”  Dr. John LIP-

TAK, Universitatea Radford, 

USA. Festivalul a fost or-

ganizat de Asociaţia Studen-

ţilor din Universitatea Su-

ceava (ASUS), în calitate de 

organizator principal şi pro-

motor al evenimentului, în 

colaborare cu Casa de Cultură 

a Studenţilor din Suceava şi cu 

sprijinul conducerii USV.  

 

 „Alma Mater Librorum”  

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a organizat 

cea de a IV-a ediţie a Salo-

nului de carte „Alma Mater 

Librorum”, la care au parti-

cipat edituri din ţară şi 

străinătate - Republica Mol-

dova, Ucraina, alături de Edi-

tura USV şi alte edituri su-

cevene. Programul Salonului 

de carte „Alma Mater Li-

brorum” a inclus lansări şi 

prezentări de publicaţii, 

schimburi de experienţă între 

11-12 mai 2017 
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editurile prezente, vânzare de 

carte la standul organizat de 

Biblioteca USV şi o pre-

zentare a ofertei de stagii de 

cercetare la Memorialul 

Ipoteşti. Manifestarea a fost 

iniţiată şi organizată de Bi-

blioteca Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, cu 

sprijinul conducerii USV, şi 

îşi propune să apropie cititorul 

de cartea academică, ştiin-

ţifică, de literatură, de tra-

ducerile din autori consacraţi. 

Iubitorii de carte s-au întâlnit 

cu autori, directori de edituri, 

personalităţi ale culturii ro-

mâneşti şi străine, într-un 

dialog în prezenţa cărţilor.   

 

 

 

Specialist Fulbright în do-

meniul educației emoționale 

la Facultatea de Științe ale 

Educației 

 

Facultatea de Științe ale Edu-

cației a fost gazdă pentru un 

specialist Fulbright, dr. John 

Liptak, de la Universitatea 

Radford din SUA, care a coor-

donat programul Enhancing 

Social-Emotional Competence 

through Education, derulat cu 

studenții de la programul de 

masterat Consiliere Școlară și 

Educație Emoțională. Dr. 

John Liptak a vizitat univer-

sitatea noastră în contextul 

Programului Fulbright Specia-

list, susținut de Comisia Ful-

bright din România. Având 

expertiză în domeniul consi-

lierii și al dezvoltării curricu-

lare pentru promovarea inteli-

genței emoționale, specialistul 

Fulbright a contribuit la reali-

zarea obiectivelor facultății, 

de a optimiza continuu opor-

tunitățile de învățare deschise 

studenților, dar și de a întâm-

pina o nevoie a comunității 

educaționale de formare într-o 

arie sensibilă cum este cea a 

educației emoționale. Dr. John 

Liptak a propus un program 

intensiv de formare pentru 

studenții de la masterat, a 

susținut workshop-uri pentru 

cadrele didactice ale facultății, 

a coordonat acțiuni de dez-

voltare curriculară în dome-

niul educației emoționale, 

pentru ca, în final, beneficiarii 

să fie elevii din învățământul 

preuniversitar. Programul de 

training propus studenților îi 

va abilita să construiască 

oportunități de învățare socia-

lă și emoțională pentru elevii 

din școli printr-un curriculum 

specializat, să evalueze efi-

ciența unui astfel de cu-

rriculum și să continue ex-

tinderea lui. Curriculum-ul va 

conține seturi de materiale 

destinate dezvoltării inteligen-

ței emoționale interpersonale 

și intra-personale care îi va 

sprijini pe elevi să dezvolte 

abilități de viață necesare suc-

cesului personal și profesio-

nal. 

 

Ecotrophelia 

 

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară din cadrul USV a or-

ganizat competiţia locală Eco-

trophelia 2017, deschisă tutu-

ror studenţilor înscrişi la pro-

gramele de studii de licenţă, 

masterat şi doctorat din cadrul 

Facultăţii de Inginerie Ali-

mentară. În concurs s-au îns-

cris 12 de echipe de studenţi 

compuse din minim 2 membri, 

12-28 mai 2017 
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care au propus fiecare câte un 

produs alimentar care trebuia 

să respecte criteriile prevăzute 

în regulament. Echipele au 

realizat o prezentare orală a 

produsului, fiecare produs 

alimentar a fost însoţit de un 

dosar tehnic explicativ, după 

care s-a efectuat o şedinţă de 

degustare în vederea aprecierii 

finale a juriului. Juriul local a 

fost compus din 5 membri, 

specialişti în domeniul indus-

triei alimentare de la diferite 

firme de profil, indicaţi de 

Asociaţia Specialiştilor din 

Industria Alimentară din Ro-

mânia, filiala Suceava. Au fost 

acordate patru premii și o 

mențiune. Premiul I a fost 

câștigat de echipa NAVOGA, 

formată din studenții Alexan-

dru Iulian Buchi, Olga Ben-

derschi, George Andrei,  Paul 

Vlad Costan Sprivac, Nicolae 

Rotari, profesori coordonatori 

Amelia Buculei și Adriana 

Dabija. 

 

Concursul Internaţional 

Studenţesc de Calculatoare 

HARD & SOFT, Ediţia 

XXIV.  

 

Hard&Soft este un concurs 

adresat studenților seniori din 

domeniile calculatoarelor, e-

lectronicii şi automaticii, care 

testează competențele tehnice 

hardware și software și de 

relaționare socială ale viito-

rilor ingineri. Pe parcursul a 5 

zile, echipe formate din câte 4 

studenți au încercat, iar unii au 

și reușit, să rezolve sarcini cu 

un grad ridicat de comple-

xitate. O asemenea reușită so-

licită cunoștințe avansate din 

domeniile Ştiința calcula-

toarelor, Inginerie electronică 

și Automatizări, referitoare la 

proiectarea sistemelor electro-

nice, interfaţare, programare, 

utilizarea mediilor de dezvol-

tare software și hardware, 

testare și documentare, și nu 

numai.  Concursul a debutat în 

anul 1994, cu sprijinul profe-

sorului John MILNER de la 

City University din Londra, în 

calitate de președinte al ju-

riului pentru primele 9 ediții 

ale concursului. Începând cu 

anul 2003, coordonarea activi-

tății de jurizare a fost asigurată 

de profesorul Timothy HALL, 

de la Universitatea din Li-

merick, Irlanda. Concursul 

Hard&Soft a devenit o com-

petiție internațională de pres-

tigiu, ocupând un loc privi-

legiat în programele manifes-

tărilor studențești. De-a lungul 

anilor, au participat echipe din 

principalele centre universita-

re din România, alături de 

reprezentanţi ai mai multor 

universități partenere din Eu-

ropa. Până astăzi, peste 3000 

de studenți s-au confruntat la 

Suceava, în încercarea de a 

soluţiona provocări tehnice 

spectaculoase. La ediţia din 

acest an a concursului s-au 

înscris 16 echipaje - 9 echipaje 

din ţară (Cluj-Napoca și 

Oradea cu câte un echipaj, 

București, Timișoara, Iaşi și 

Suceava cu câte 2 echipaje) şi 

6 echipaje din exterior 

(Cernăuţi și Vinița - Ucraina, 

Chişinău – Republica Moldo-

va, Novi Sad – Republica 

Serbia, Ilmenau – Germania și 

Hebei - China). Juriul acestei 

15-20 mai 2017 
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ediţii a fost format din Timo-

thy HALL, Universitatea din 

Limerick, Irlanda – preșe-

dinte, Ciaran MacNAMEE de 

la aceeași universitate,  Nela 

OLSAROVA și Nicolae FOI-

CA de la ServiceXpert GmbH 

Munchen - Germania, Jean 

Michel DUTHILLEUL Uni-

versite Lille 1 – Franța, în 

calitate de membri. Concursul 

a beneficiat de sprijinul Minis-

terului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice, al Pri-

măriei Suceava şi al Con-

siliului Local Suceava, Con-

siliului Judeţean Suceava, pre-

cum şi al unor firme care se 

implică în sprijinirea, în-

curajarea și afirmarea tinerelor 

valori prin competiție. Tema-

proiect propusă de juriu a 

constat în construirea unei 

tehno-biciclete care să par-

curgă un traseu în jurul cam-

pusului, cu transmiterea de 

date în timp real, prin wifi, 

care vizau utilizatorul, călă-

toria dar și bicicleta.  Concu-

renții au primit un modul de 

dezvoltare Intel Genuino101, 

o gamă largă de senzori, 

module wifi, o cartelă pentru 

smartphone, o cască de pro-

tecție pentru bicicliști și 

bineînțeles, o bicicletă. Au 

fost acordate câte 4 premii I în 

valoare de 300 lei/ premiu, 4 

premii II în valoare de 250 lei/ 

premiu, 4 premii III în valoare 

de 200 lei /premiu, 8 menţiuni 

speciale în valoare de 150 lei/ 

menţiune, 4 premii de perse-

verenţă în valoare de 115 lei/ 

premiu şi un premiu de loia-

litate în valoare de 200 lei. 

Locul I a fost câștigat de 

Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca, cu o echipă for-

mată din studenții Călin Baciu 

(ETTI, anul I - master IE), 

Octavian Coca (ETTI, anul II 

- eng), Beniamin Bia (AC, 

anul I, Automatică), Vlad 

Socaciu (AC, anul II, 

Automatică). Adviser: prof. 

dr. ing. Dorin Petreuș, coach: 

conf. dr. ing. Alin Grama. 

Locul al II-lea: Universitatea 

Politehnica din București, Lo-

cul al III-lea: Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava. Locul IV: Universitatea 

Tehnică din Vinița, Ucraina. 

Locul V: Technische Uni-

versitat Ilmenau, Germania. 

Locul VI: Universitatea Na-

țională din Cernăuți, Ucraina. 

Locul VII: Universitatea din 

Novi-Sad, Republica Serbia. 

Locul VIII: Universitatea 

Tehnică a Moldovei din Chi-

șinău, Republica Moldova. Pe 

locurile următoare, s-au situat, 

în ordine: Universitatea Teh-

nică „Gh. Asachi” din Iași cu 

echipa 1, Universitatea Poli-

tehnica din Timișoara cu echi-

pa 2,  Universitatea Politeh-

nica din București cu echipa 2, 

Universitatea din Oradea, 

Universitatea Tehnică „Gh. 

Asachi” din Iași cu echipa 2, 

Universitatea Politehnica din 

Timișoara cu echipa 1,  Uni-

versitatea de știință și Tehno-

logie din Hebei, China – care 

a primit și premiul pentru 

perseverență, și echipa 2 a 

USV. 
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Concurs studențesc de 

mecanică, faza națională 

 

La cea de a 8-a ediție a Con-

cursului studențesc de mecani-

că „Andrei Ioachimescu”, faza 

națională, găzduit de Faculta-

tea de Construcţii de Maşini şi 

Management Industrial a Uni-

versității Tehnice „Gheorghe 

Asachi” Iași, s-au reunit 60 de 

studenți și 20 de cadre didac-

tice din 12 centre universitare: 

Academia Tehnică Militară 

din Bucureşti, Universitatea 

Politehnică din Timişoara, 

Universitatea din Piteşti, Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Universitatea Tehnică de Con-

strucţii din Bucureşti, Uni-

versitatea Transilvania din 

Braşov, Universitatea Politeh-

nică din Bucureşti, Universita-

tea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Universitatea Petrol-Gaze din 

Ploieşti, Universitatea Tehni-

că din Cluj-Napoca şi Univer-

sitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi. Facultatea de 

Inginerie Mecanică, Mecatro-

nică și Management din cadrul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a participat cu 

doi studenți, obținând  o men-

țiune la Profilul Mecanică 1, 

prin studentul Zelionii Vasile, 

anul I Mecatronică. Acest 

concurs profesional, echiva-

lent cu olimpiadele naţionale 

din învăţământul preuniversi-

tar, este unul dintre puţinele la 

care se organizează o fază na-

ţională, care angrenează toate 

centrele universitare tehnice. 

Totodată, el reprezintă una 

dintre manifestările naţionale 

care contribuie la stimularea 

competitivităţii în rândul stu-

denţilor. 

 

 

Profesor Bologna 

 

Şapte cadre didactice de la 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” Suceava au fost recom-

pensate cu distincţia „Profesor 

Bologna” în cadrul celei de a 

X-a ediţii a Galei „Profe-

sorului Bologna”, desfăşurată 

la Bucureşti. Profesorii suce-

veni care au primit distincţia 

„Profesor Bologna” au fost: 

conf. univ. dr. Angela Albu de 

la Facultatea de Ştiinţe Eco-

nomice şi Adminstraţie Pu-

blică, lector univ. dr. Vlad 

Gafiţa de la Facultatea de 

Istorie şi Geografie, conf. 

univ. dr. ing. Daniela Irimia de 

la Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoa-

relor, lector univ. dr. Virgil 

Larionescu de la Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport, prof. 

univ. dr. ing. Ioan Mihai de la 

Facultatea de Mecanică, Me-

catronică şi Management, 

prof. univ. dr. ing. Laurenţiu 

Dan Milici şi conf. univ. dr. 

ing. Gabriela Raţă de la 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 

La cea de a X-a ediţie a Galei 

Profesorului Bologna au fost 

acordate 120 de astfel de 

distincţii unor cadre didactice 

universitare din 23 de uni-

versităţi din România 

 

EUROINVENT 2017 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a participat la 

European Exhibition of Crea-

tivity and Innovation – 

EUROINVENT 2017, eveni-

ment care s-a desfășurat la 

Palatul Culturii din Iași. Ediția 

din acest an a avut cea mai 

numeroasă participare interna-

țională de până acum: Croația, 

Egipt, Indonezia, Portugalia, 

Iran, Irak, Malaezia, Polonia, 

Spania, Coreea, Turcia, Tai-

wan, Qatar, Statele Unite ale 

Americii, Macedonia, Marea 

Britanie etc. În cadrul celor 3 

zile, și-au expus lucrările și 

câteva universități din țară: 

Universitatea Politehnica 

București, Universitatea Teh-

nică Cluj-Napoca, Universita-

tea „Lucian Blaga” Sibiu, 

Universitatea Tehnică „Gh. 

Asachi” Iași și Universitatea 

din Craiova. Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

a participat cu 13 invenții ale 

doctoranzilor și cadrelor di-

dactice din cadrul Departa-

mentului de Electrotehnică al 

Facultății de Inginerie Electri-

că și Știința Calculatoarelor 

(FIESC). Lucrările au fost pre-

zentate pe întreaga perioadă de 

desfășurare a salonului, 

juriului și celor interesați, de 

către șef lucrări. dr. ing. Cons-

tantin Ungureanu, dr. ing. Ilie 

18-20 mai 2017 

 

19 mai 2017 

 

25-27 mai 2017 
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Nițan, drd. ing. Adrian Ro-

manescu și prof. univ. dr. ing. 

Dan Milici. Marele premiu al 

Salonului EUROINVENT 

2017 a fost decernat unui grup 

de doctoranzi și cadre 

didactice din cadrul FIESC 

pentru prototipul Actuator 

Heliotermic, aparținând echi-

pei Adrian Romanescu, 

Mihaela Poienar, Ovidiu Tan-

ța, Ilie Nițan, Elena Olariu și 

Dorel Cernomazu. În urma 

jurizării celor 13 invenții par-

ticipante, au fost obținute 

diplome și medalii Euro-

invent, după cum urmează: 9 

medalii de aur, 1 medalie de 

argint și 2 medalii de bronz. 

Medalii de aur au fost obținute 

de: Dumitru Cernușcă, Va-

lentin Popa, Adrian Graur, 

Mihaela Poienar, Dan Milici, 

IIie Nițan pentru Micropompă 

electrochimică; Dumitru Cer-

nușcă, Mihai Dimian, Mihaela 

Poienar, Mariana Milici, 

Sergiu Pața pentru Micro-

pompă electromecanică pen-

tru vid și presiune; Dorel 

Cernomazu, Mariana Milici, 

Dan Milici, Cristina Prodan, 

Mihai Rață, Corneliu Buz-

duga, Elena Olariu, Ilie Nițan 

pentru Releu de gaze; Dumitru 

Cernușcă, Valentin Popa, 

Adrian Graur, Mihaela Poie-

nar, Dan Milici, Adrian 

Romanescu, Mihaela Poienar, 

Mihai Cenușă, Sergiu Pața, 

Elena Olariu, Constantin Un-

gureanu, Cezar Popa, Mariana 

Milici pentru Actuator helio-

termic cu bimetal;  Dumitru 

Cernușcă, Mihaela Poienar, 

Dan Milici, Sergiu Pața, 

Constantin Ungureanu pentru 

Stand de încercare; Adrian 

Romanescu, Mihaela Poienar, 

Mihai Cenușă, Dumitru 

Cernușcă, Sergiu Pața, Elena 

Olariu, Constantin Ungu-

reanu, Ilie Nițan, Dan Milici 

pentru Actuator heliotermic cu 

bandă bimetalică; Adrian 

Romanescu, Mihaela Poienar, 

Mihai Cenușă, Dumitru 

Cernușcă, Sergiu Pața, Ilie 

Nițan, Cezar Popa, Dan 

Milici, Gheorghe Pentiuc 

pentru Actuator liniar cu 

bimetal; Dorel Cernomazu, 

Mihaela Poienar, Adrian Ro-

manescu, Ovidiu Tanța, Elena 

Olariu pentru Actuator helio-

termic; Dorel Cernomazu, 

Leon Mandici, Adrian Graur, 

Nicolae Sorea, Ilie Nițan, Dan 

Milici, Mariana Milici, Mihai 

Rață, Cristina Prodan, Ilie 

Romaniuc, Corneliu Buzduga 

pentru Actuator solar. O 

medalie de argint a fost 

cîștigată de echipa formată din 

Nicolae Sorea, Ilie Nițan, 

Iulian Baciu, Corneliu Buz-

duga, Elena Olariu, Ilie Ro-

maniuc, Dorel Cernomazu 

pentru Actuator solar. Medalii 

de bronz au obținut: Leonte 

Petru, Dorel Cernomazu, Leon 

Mandici, Constantin Ungu-

reanu, Tiberiu Cujba, Ilie 

Prisacariu, Elena Olariu, Ni-

culina Crețu, Mihaela Gu-

goașă, Nicolae Sorea, Iulian 

Baciu, Corneliu Buzduga 

pentru Releu de gaz pentru 

transformatoarele electrice de 

putere; Adrian Romanescu, 

Mihaela Poienar, Mihai Ce-

nușă, Dumitru Cernușcă, 

Sergiu Pața, Pavel Atănăsoae, 

Radu Pentiuc, Dan Milici 

pentru Actuator heliotermic. 

De asemenea, au fost acordate 

și premii speciale, după cum 

urmează:  din partea Recto-

rului Universității Tehnice a 
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Moldovei a fost acordată 

Medalia de aur pentru Micro-

pompa electromecanică, au-

tori: Dumitru Cernușcă, Va-

lentin Popa, Adrian Graur, 

Mihaela Poienar, Dan Milici, 

Ilie Nițan; din partea Rec-

torului Universității din Craio-

va a fost acordată Medalia de 

aur pentru Actuator helio-

termic cu bandă bimetalică, 

autori: Adrian Romanescu, 

Dumitru Cernușcă, Sergiu 

Pața, Mihai Cenușă, Mihaela 

Poienar, Elena Olariu, Con-

stantin Ungureanu, Ilie Nițan, 

Dan Milici; din partea Recto-

rului Universității Politehnica 

din București au fost înmânate 

Cupa și Premiul de origi-

nalitate pentru Actuator solar, 

autori Dorel Cernomazu, Leon 

Mandici, Adrian Graur, 

Nicolae Sorea, Ilie Nițan, Dan 

Milici, Mariana Milici, Mihai 

Rață, Cristina Prodan, Ilie 

Romaniuc, Corneliu Buzduga; 

din partea Directorului Gene-

ral al Oficiului de Stat pentru 

Invenții și Mărci a fost acordat 

Premiul Special OSIM pentru 

Actuator solar, autori Nicolae 

Sorea, Ilie Nițan, Iulian Baciu, 

Corneliu Buzduga, Elena 

Olariu, Ilie Romaniuc, Dorel 

Cernomazu.   

 

In Memoriam Dorel Cerno-

mazu 

 

Departamentul de Electroteh-

nică al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava l-a 

omagiat pe Profesorul univ. 

dr. ing. Dorel Cernomazu, 

inventator de elită, creator de 

școală și profesor, membru al 

comunității academice suce-

vene. Evenimentul, realizat in 

parteneriat cu Oficiul de Stat 

pentru Invenții și Mărci Bu-

curești, a debutat cu lansarea 

cărții „111 invenții - IN 

MEMORIAM Dorel CERNO-

MAZU”, după care specialiștii 

OSIM au realizat o prezentare 

cu privire la brevetul european 

clasic / brevetul european cu 

efect unitar. Reprezentanţii 

Oficiului de Stat de Invenţie şi 

Mărci (OSIM) au acordat 

USV Medalia şi Diploma de 

excelenţă pentru activitatea 

susţinută de brevetare a in-

venţiilor semnate de profesorii 

şi studenţii instituţiei. Distinc-

ţiile au fost oferite în cadrul 

festivităţii de comemorare a 

prof. univ. dr. ing. Dorel Cer-

nomazu, unul dintre cei mai 

cunoscuţi inventatori din Ro-

mânia, cel care a propulsat 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” pe locul I la numărul de 

brevete de invenţii obţinute. 

Tatiana Radu, director pentru 

strategie şi marketing în cadrul 

OSIM, a arătat că USV se află 

pe primul loc în ceea ce 

25 mai 2017 
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priveşte activitatea în dome-

niul protecţiei proprietăţii 

industriale. „Aici există o 

cultură în domeniul proprie-

tăţii industriale. O cultură pe 

care domnul profesor Cerno-

mazu a dezvoltat-o prin nume-

roasele cereri de brevete de in-

venţie. Această moştenire este 

o bogăţie pe care a realizat-o 

clar cu sprijinul USV. In-

venţiile de bucătărie nu sunt 

cele durabile, nu generează 

progres, ci inima cercetării 

este în universităţi”, a punctat 

Tatiana Radu. În cadrul 

evenimentului a fost lansată şi 

cartea „111 invenţii - IN 

MEMORIAM Dorel Cerno-

mazu”, cu o prefaţă semnată 

de Alexandru Mironov. Profe-

sorul Cernomazu este autorul 

a aproape 400 de invenţii. S-a 

stins din viaţă pe 15 august 

2015 la vârsta de 68 de ani. 

Profesorul Cernomazu a fost 

cadru titular la Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor a Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din 

Suceava, instituţie în cadrul 

căreia activa din 1990. Prof. 

univ. dr. ing. Mihai Dimian, 

prorector responsabil de 

activitatea de cercetare, a 

subliniat faptul că „ceea ce 

avem noi de făcut în 

continuare este nu doar să ne 

aducem aminte, ci să conti-

nuăm la un nivel cât mai 

apropiat ceea ce ne-a lăsat 

dumnealui. A format aici o 

şcoală de inventică pe care noi 

trebuie să o păstrăm şi să o 

dezvoltăm în continuare. În 

principal, datorită dumnealui 

ne aflăm pe primul loc în 

România în ceea ce priveşte 

numărul de cereri de brevete la 

OSIM şi trebuie să menţinem 

acest standard şi în continuare 

prin activitatea noastră”. 

Acesta a specificat că USV 

încearcă să transfere o parte 

din aceste invenţii către 

partenerii din industrie, printr-

o strategie destul de bine pusă 

la punct, structurată în trei 

direcţii (atragerea de companii 

în zonă, parteneriate strânse, 

asocieri, care au dus până în 

prezent la înfiinţarea a două 

clustere, unul de bioeconomie 

şi unul de IT şi încurajarea 

iniţiativelor proprii de a 

dezvolta noi companii). La 

rândul său, prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur a punctat câteva 

repere din activitatea didac-

tică, de cercetare şi de 

inventică a lui Dorel Cerno-

mazu, subliniind că acesta „a 

creat şcoala de inventică în 

domeniul electric la Suceava, 

în preajma lui dezvoltându-se 

mulţi oameni, dintre care 36 îi 

regăsim şi pe coperta cărţii. 

Spiritul activităţii desfăşurate 

de el şi-a lăsat amprenta asu-

pra şcolii sucevene. Asta a 

făcut ca în ultimii ani USV să 

poată să fie beneficiara a peste 

100 de brevete de invenţie în 

domeniu, el având cred peste 

250-260 în toată activitatea 

sa”. Graur a mai arătat că 

şcoala de cercetare de la Su-

ceava a crescut, exprimându-

şi speranţa că cei care au fost 

în preajma inventatorului Do-

rel Cernomazu vor putea să 

ţină ritmul impus de el. „USV 

trebuie să ştie să-şi păstreze 

valorile, să le păstreze acasă, 

să le recompenseze, pentru a 

ne putea dezvolta. Trebuie să 

fim o voce într-un angrenaj 

competiţional, care e sălbatic, 

nu are nici un fel de regulă”, a 

mai declarat Adrian Graur.   

 

Lansare de carte  

 

Sala de lectură din corpul E a 

Bibliotecii Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

găzduit lansarea cărții Domo-

leni. Tărășenii, semnată de 

prof. univ. dr. Gheorghe C. 

Moldoveanu și publicată la 

26 mai 2017 
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Editura PIM, Iași, 2017. Volu-

mul a fost prezentat de prof. 

univ. dr. Mircea A. Diaconu și 

conf. univ. dr. Daniela Petro-

șel. Prof. univ. dr. Gheorghe 

C. Moldoveanu, fost cadru di-

dactic la Facultatea de Litere 

și Științe ale Comunicării, este 

autorul a numeroase studii, în-

tre care menționăm: Istoria 

limbii române : Latina, vol. 1, 

2001; Principii de scriere ro-

mânească, 2006; Aron Pum-

nul – contribuții la dezvolta-

rea limbii și culturii românești 

din Bucovina, 2007; Din școa-

lă..., 2011; Dicționarul limba-

jului poetic al lui Octavian 

Goga, 2013;  Izvorul Tămă-

duirii, 2014; Evoluția limbii 

române de la origini până în 

secolul al XV-lea, 2015. De 

asemenea, a publicat multe ar-

ticole de specialitate în revista 

Analele Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, Seria 

Filologie și în alte periodice 

științifice. Numele profe-

sorului este legat și de or-

ganizarea edițiilor Colocviului 

Internațional de Științe ale 

Limbajului „Eugeniu Co-

șeriu” la Suceava, Cernăuți și 

Chișinău. Menționăm, de 

asemenea, că Dicționarul 

limbajului poetic al lui 

Octavian Goga, volum semnat 

de Gheorghe C. Moldoveanu, 

a primit Premiul Academiei 

Române în anul 2015.  

 

Fun Mechanics,  

Ediția a III-a 

 

La Facultatea de Inginerie Me-

canică, Mecatronică şi Ma-

nagement din cadrul Univer-

sității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava s-a desfășurat cea de 

a treia ediție a concursului de 

creativitate și îndemânare 

tehnică Fun Mechanics, eve-

niment organizat de un co-

lectiv coordonat de şef lucrări 

dr.ing. Luminiţa Irimescu, în 

parteneriat cu sindicatul „Uni-

vers” al Universității „Ştefan 

cel Mare” din Suceava.  Pe 

durata celor 5 ore de concurs, 

fiecare echipă de studenți a 

avut de realizat o construcție 

din elemente tipizate, obţi-

nând o structură cu mecanisme 

mobile. Echipele studențești 

înscrise în competiție aparţin 

celor trei specializări ale 

Facultății: Mecatronică, Teh-

nologia Construcțiilor de 

Mașini și Inginerie Eco-

nomică în Domeniul Mecanic. 

Echipa câştigătoare a fost 

formată din studenții de la 

specializarea Mecatronică, 

Antonesei Iulian,  Apăvaloae 

Alexandru,  Ghițu Alexandru,  

Gradinariu Alexandra, Moisii 

Petru si Zelionîi Vasile. Fun 

Mechanics are drept scop pre-

zentarea în mod practic a 

aplicaţiilor în inginerie meca-

nică, contribuind astfel la 

dezvoltarea imaginaţiei şi a 

creativităţii tehnice a tinerilor 

studenţi. 

 

 

Legislație 

 

Ordinul nr. 625/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru 

semestrul I al anului 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 03.05.2017 

Hotărârea de Guvern nr. 333/2017 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi libera, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 19.05.2017. 

26 mai 2017 
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Ordin MEN nr. 3.851 din 2 mai 2017 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea 

masterului didactic, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 12.05.2017. 

Ordinul MEN nr. 3897/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat 

prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 23 mai 2017.  

 

Legea nr. 109/2017 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul 

studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua 

studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 23 mai 2017.  

 

Ordinul nr. 3933/2017 privind aprobarea termenelor de plată și a modalităților de raportare a 

cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții 

străini instituțiilor de învățământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 

din 29 mai 2017.  

 

Ordinul MEN nr. 3885/2017 privind componența Comisiei specializate de acreditare a 

programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 30 mai 2017.  

 

Extras din Monitorul Oficial nr. 756 din data de 31 mai 2017, Partea III, în care au fost publicate 

comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante de profesor universitar şi 

conferenţiar universitar din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 67/5 mai 2017 cu privire la aprobarea colaborării între Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Universitatea „Danubius” din  Galați. 

 

Hotărârea nr. 68/5 mai 2017 cu privire la aprobarea calendarului de alegeri pentru mandatul de 

membru în Senatul USV, din partea Facultății de Științe ale Educației. 

 

Hotărârea nr. 69/25 mai 2017 privind aprobarea componenţei comisiilor de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2016-

2017. 

 

Hotărârea nr. 70/25 mai 2017 cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2017-2018 și 

a perioadelor de concediu pentru personalul didactic. 

 

Hotărârea nr. 71/25 mai 2017 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii (R 40). 

 

Hotărârea nr. 72/25 mai 2017 cu privire la aprobarea de principiu pentru înființarea unui nou 

program de studii universitare de licență în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică 

și Management. 

 

Hotărârea nr. 73/25 mai 2017 privind aprobarea ca doamna Gina MĂCIUCĂ să îşi desfăşoare 

activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio - 

Umane). 
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Hotărârea nr. 74/25 mai 2017 privind aprobarea modificării Anexei 4 – Taxa de abilitare din 

Planul de taxe și tarife 2016-2017 și din Planul de taxe și tarife 2017-2018 și completarea Anexei 

7 – Taxe pentru concursul de admitere din Planul de taxe și tarife 2017-2018. 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 27/ 02 mai 2017 cu privire la aprobarea Calendarului pentru concursul de ocupare 

a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României  nr. 569 / 28 aprilie 

2017. 

 

Hotărârea nr. 28/ 02 mai 2017 cu privire la aprobarea Calendarului privind evaluarea 

performanței cadrelor didactice. 

 

Hotărârea nr. 29/ 09 mai 2017 cu privire la numirea studentului reprezentant în Consiliul de 

Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr.  30/ 16 mai 2017 cu privire la aprobarea procedurii de evaluare internă a rapoartelor 

de autoevaluare a programelor de studii - PO02. 

 

Hotărârea nr.  31/ 16 mai 2017cu privire la modificarea, până la data de 30 iunie 2017, a planurilor 

de învățământ valabile începând cu anul I - 2017-2018, în conformitate cu Standardele specifice 

ale comisiilor de specialitate, emise de ARACIS. 

 

Hotărârea nr. 32/ 26 mai 2017 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație 

nr.28 din 02.05.2017. 

 

Hotărârea nr. 33/ 30 mai 2017 cu privire la aprobarea Procedurii privind monitorizarea și 

evaluarea sistemului tutorial și de comunicare bidirecțională (PO–ID–01). 

 

Hotărârea nr. 34/ 30 mai 2017 cu privire la aprobarea Procedurii privind perfecţionarea 

personalului implicat în programele de studii ID (PO-ID-02). 

 

Hotărârea nr. 35/ 30 mai 2017 cu privire la aprobarea Procedurii privind actualizarea periodică a 

materialelor de studiu dedicate programului de studiu ID (PO-ID-03). 

 

Hotărârea nr. 36/ 30 mai 2017 cu privire la aprobarea formularelor pentru Contractele de studii, 

valabile începând cu anul universitar 2017-2018, pentru programele de studii universitare de 

licenţă (cu frecvenţă),  pentru programele de studii universitare de masterat, pentru programele 

de studii universitare de doctorat, pentru programele de conversie profesională cu frecvenţă şi 

pentru programele de studii universitare din cadrul Departamentului de specialitate cu profil 

psihopedagogic: studii cu frecvenţă Nivel I, studii postuniversitare Nivel I, studii cu frecvenţă 

Nivel II, studii postuniversitare Nivel II, precum și actele adiționale la contractele de studii care 

sunt necesare a fi încheiate cu studenții din ani superiori. 

 

Hotărârea nr. 37/ 30 mai 2017 cu privire la aprobarea sălilor de înscriere și înmatriculare, a 

casieriilor și a responsabililor de casierii – Admitere 2017. 

 

Hotărârea nr. 38/ 30 mai 2017 cu privire la aprobarea suplimentării fondului de burse de la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării și de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. 
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Hotărârea nr. 39/ 30 mai 2017 cu privire la aprobarea modificării cuantumurilor burselor la 

nivelul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, pentru semestrul al II-lea 

al anului universitar 2016-2017. 

  

Hotărârea nr.  40/ 30 mai 2017 cu privire la aprobarea schimbării denumirii Amfiteatrului FIM 2 

al  Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

 

Hotărârea nr.  41/ 30 mai 2017 cu privire la repartizarea pe facultăți a locurilor de cazare în 

căminele studențești, pentru anul universitar 2017 – 2018. 

 

Hotărârea nr.  42/ 30 mai 2017 cu privire la aprobarea înregistrării  universității ca plătitor de 

TVA pentru Activitatea de Cercetare – Contracte cu terții. 

 

Hotărârea nr.  43/ 30 mai 2017 cu privire la aprobarea acordării unei burse speciale în cuantum 

de 250 lei și acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 319 euro. 

 

Hotărârea nr. 44/ 31 mai 2017 cu privire la aprobarea suplimentării fondului de burse de la 

Facultatea de Drept și Științe Administrative, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-

2017.  
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