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Suceava În perioada 13-15 octombrie, Societatea Inventatorilor din Banat a 
organizat Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia” 
Timișoara, ediția a VI–a. Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a 
participat cu patru invenții înregistrate recent la Oficiul de Stat pentru 
Invenții și Mărci. Invențiile au fost prezentate sub formă de înregistrare 
video a prototipului, machetei sau posterului digital. USV a obținut trei 
medalii de aur si una de argint. 
La această ediție au fost acceptate invențiile, mărcile și proiectele de 
cercetare care nu au mai participat la edițiile anterioare. Juriul, alcătuit 
din inventatori și cercetători specializați pe fiecare clasă, a premiat 
invențiile cadrelor didactice și doctoranzilor din universitatea 
suceveană cu trei medalii de aur și una de argint, după cum urmează: 
 
Diploma și medalia de aur – „Dispozitiv pentru tracțiune scheletică 
continuă”, obținute de CENUȘĂ Mihai, POIENAR Mihaela, MILICI 
Laurențiu Dan, RAȚĂ Mihai, IRIMIA Daniela, PENTIUC Radu Dumitru, 
LUPU Elena Daniela, AFANASOV Ciprian.  
Diploma și medalia de aur – „Dispozitiv automat de deschiciurare a 
liniilor electrice aeriene”, obținute de CENUȘĂ Mihai, POIENAR Mihaela, 
MILICI Laurențiu Dan, GRAUR Adrian, UNGUREANU Constantin, 
ATĂNĂSOAE Pavel, BOBRIC Crenguța Elena, POPA Cezar Dumitru 
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Diploma și medalia de aur – „Sistem automat de control al comenzilor”, 
obținute de TOADER Eusebiu, POIENAR Mihaela, MILICI Mariana Rodica, 
RAȚĂ Gabriela, PRODAN Cristina, VLAD Valentin, NIȚAN Ilie, 
UNGUREANU Constantin.  
Diploma și medalia de argint – „Sistem de monitorizare a activității unei 
persoane la birou”, obținute de MILICI Laurențiu Dan, POIENAR 
Mihaela, NIȚAN Ilie, UNGUREANU Constantin, GROSU Oana Vasilica, 
POCRIȘ Marcel, TOADER Eusebiu Vasile, MEDRIHAN Dumitru Nicolae. 

Beatrice Oșean Victor Turca (USV), 
premiul I la cel mai 
mare concurs 
studențesc din 
domeniul 
electronicii 

www.ziaruldepenet.ro 
22.10.20 

Știri În perioada 19 – 20 octombrie, Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității 
Politehnica din București a organizat cea de-a XXIX-a ediție a celui mai 
mare concurs studențesc din domeniul electronicii, „Design of 
Electronic Modules & Assemblies”. 
La ediția din acest an s-au înscris 31 de studenți din 12 centre 
universitare. 
Victor Turca de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava a reușit 
premiul I, Andreea Popovici locul 10, iar Bogdan Torodoc locul 14. 
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Universitate „Niciun rector nu este ales pe viață”, susține Sorin Cîmpeanu, rector 
aflat la al treilea mandat în fruntea Universității de Agronomie din 
București și deputat PNL, la o zi după ce Senatul a eliminat din Legea 
educației orice limitare a numărului de mandate pe care o persoană le 
poate deține în funcția de rector universitar. „Alegerile sunt obligatorii 
la 4 ani” și „una e să poți candida și alta” să fii ales, spune Cîmpeanu, 
într-o intervenție la Digi 24. 
„Doar președintele statului are o limitare a numărului de mandate, prin 
Constituție”, a declarat președintele Consiliului Național al Rectorilor, 
într-o pledoarie pentru măsura eliminării unui număr limitat de 
mandate de rector. 
„E nevoie de profesioniști care să fie experți” în managementul 
cercetării, patrimoniului, aspectelor juridice. „Există oare vreo școală de 
rectori sau de decani?”, a continuat Cîmpeanu, care a adăugat că 
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“lucrurile astea, dacă cineva crede că se învață peste noapte, cred că se 
înșală“. 
Președintele Consiliului Național al Rectorilor a declarat că „nu pretinde 
nimeni că acum este momentul oportun pentru a răspunde unor 
probleme sistemice. (…) Cred că trebuie să avem totuși încredere în 
fiecare comunitate academică, care are rolul de a alege cine o conduce. 
Avem multiple cazuri de rectori care puteau candida, care chiar au 
candidat și nu au mai fost aleși de comunitățile respective”.[…] 
În prezent, rectorii aflați deja la al treilea mandat sunt: 
    Sorin Cîmpeanu – rectorul Universității de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară din București, fost ministru al Educației în guvernul 
Ponta, președinte al Consiliului Național al Rectorilor, astăzi deputat 
PNL; 
    Mihnea Costoiu – rectorul Universității Politehnica din București, fost 
ministru al Învățământului Superior în guvernul Ponta, în mandatul 
căruia Executivul a schimbat legea educației permițând cel de-al treilea 
mandat, senator PSD; 
    Marilen Pirtea – rectorul Universității de Vest din Timișoara, deputat 
PNL; 
    Remus Pricopie – rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și 
Administrative (SNSPA), fost ministru al Educației în guvernul Ponta. 
    Ioan Abrudan – rectorul Universității Transilvania din Brașov; 
    Valentin Popa – rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, 
fost ministru al Educației în Guvernul Dăncilă; 
    Daniel Breaz – rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia, ministrul PSD al Culturii în prezent, fost ministru interimar al 
Educației, senator PSD până în septembrie 2020 când a demisionat din 
partid; 
    Leonard Azamfirei – rectorul Universității de Medicină și Farmacie de 
la Târgu Mureș. În cazul său, cel de-al treilea mandat este de fapt primul 
în fruntea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din 
Târgu Mureș (UMFST), creată prin fuziunea Universității de Medicină și 



Farmacie din Târgu-Mureș cu Universitatea Petru Maior din Târgu 
Mureș, în 2018; 
 Ramona Lile – rectorul Universității Aurel Vlaicu din Arad, sancționată 
pentru plagiat și fostă secretară a universității pe care acum o conduce, 
potrivit Revista 22.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


