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Sinteza articolului 

O.N. Trei medalii de aur 
și premii 
importante, obținute 
de cercetători și 
doctoranzi ai 
Facultății de 
Inginerie Electrică și 
Știința 
Calculatoarelor 
Suceava 
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Suceava Salonul Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești 
„Cadet INOVA’21”, organizat de Academia Forțelor Terestre „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu, sub patronajul Forumului Inventatorilor Români 
(FIR), al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM), 
al Academiei de Științe Tehnice din România și al Asociației Inginerilor 
din România (AGIR) a avut loc în zilele de 15 și 16 aprilie, la Sibiu. La 
manifestare au participat tineri cercetători și studenți doctoranzi ai 
Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) din 
Suceava, cu lucrări științifice și rezultate ale activității de cercetare 
obținute în cadrul Laboratorului de inventică și transfer tehnologic al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). La finalul Salonului, 
reprezentanții USV au obținut următoarele rezultate: 
1. Marele Premiu al Juriului Cupa „Cadet INOVA’21”, Premiul 
Societăților Comerciale „Cadet INOVA’21” și Medalia de aur oferită de 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru „Micropompă acționată 
cu nitinol”, autori fiind Eusebiu Toader, Anna Sabadas, Ciprian Bejenar, 
Mihaela Paval. 
2. Medalia de aur a salonului și Diploma de onoare a Institutul Român 
de Inventică Iași – IRIIS pentru „Metodă și sistem pentru alimentarea 
consumatorilor electrici izolați”, autori: Ciprian Bejenar, Alexei Pianih, 
Marcel Pocris, Artiom Moldovan. 
3. Medalia de aur a salonului, Award for outstanding technology from 
National Institute of R&D for Technical Physics Iași și Premiul special 
„Prof. Ioan Curtu” al Academiei de Științe Tehnice din Romania – 
Technical Sciences Academy of Romania, filiala Brașov, pentru „Sistem 
de control automat”, autori: Eusebiu Toader, Ciprian Bejenar, Oana 
Vasilica Grosu, Ovidiu Magdin Tanta, Mihaela Paval. 
„Consider că lucrările cercetătorilor suceveni au fost cel mai bine cotate 
dintre toate cele peste 50 de titluri care au reușit să se califice la această 
ediție a Salonului. Aceste rezultate vin să răsplătească preocuparea 
studenților și cadrelor didactice de punere în valoare a potențialului 
inovativ al USV”, a declarat prof. dr. ing. L. Dan Milici, membru al 
Comitetului Științific al evenimentului și decan al FIESC din cadrul USV. 
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- Alocare record de 
fonduri pentru 
dezvoltarea orașului 
Siret. Peste 70% din 
buget merge la 
investiții 
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18.04.21 

Știri 
Administrație 

Primăria Siret alocă anul acesta o sumă record pentru dezvoltarea acestui 
oraș. Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a declarat că bugetul total al 
primăriei, aprobat în ședința de Consiliu Local de miercuri, este de 
57,522 milioane de lei. El a mai declarat că cel mai probabil, tot în acest 
an vor începe lucrările pentru construcția parcul științific și tehnologic, 
o investiție derulată împreună cu Consiliul Județean și Universitatea 
Ștefan cel Mare Suceava. 

- General Construct, 
firma familiei Nuțu 
din Suceava, 
reabilitează o clădire 
a Universității 
Ștefan cel Mare, un 
proiect de 13,2 mil. 
lei. Firma a fost 
înființată în 1994, 
iar în 2002 a deschis 
primul șantier în 
Germania, la 
Düsseldorf 

zf.ro 
16.04.21 

- General Construct, o companie de construcții din județul Suceava 
deținută de familia Nuțu, a încheiat un contract cu o valoare de 13,2 
milioane de lei în vederea consolidării unui cămin care aparține 
Universității Ștefan cel Mare din Suceava. 
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- INSP: 863 de cazuri 
cu variante ale 
SARS-CoV-2 ce 
determină 
îngrijorare. Cele mai 
multe cu varianta 
britanică 
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- Conform INSP, unul din cazurile având județ de infectare Suceava a fost 
confirmat cu linia genetică B.1.1.7 la care a fost depistată mutația E484K. 
Aceasta nu reprezintă ea însăși o nouă variantă, ci este o mutație care a 
fost identificată inițial la varianta sud-africană (B.1.351), apoi braziliană 
B.1.1.28 (diferită de VOC B.1.351) și, mai recent, la cea britanică (B.1.1.7). 
Mutația se află în proteina spike și pare să aibă un impact asupra 
răspunsului imun al organismului și, posibil, asupra eficacității 
vaccinale, în sensul scăderii acesteia. 
Până la data de 11 aprilie au fost raportate la INSP – CNSCBT un număr 
de 1.373 de secvențieri. 
Cele șase laboratoare care au raportat aceste rezultate sunt Institutul 
Cantacuzino, Institutul„“Matei Balș”, MedLife, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau” și CRGM 
al SCJU Craiova. 
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Oana Șlemco Un profesor 
universitar a făcut 
curățenie în cel mai 
mare parc al Sucevei: 
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- Profesorul universitar Mihai Dimian, de la Universitatea din Suceava, a 
strâns gunoaiele din Parcul Șipote, situat la poalele Cetății de Scaun a 
domnitorului Ștefan cel Mare. Profesorul universitar Mihai Dimian a 
făcut curățenie în Parcul Șipote, din municipiul Suceava, care se află la 
poalele Cetății de Scaun a domnitorului Ștefan cel Mare. În dimineața 
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„Mă plimbam și era 
mizerie” 

17.04.21 zilei de sâmbătă, 17 aprilie, universitarul s-a echipat cu saci menajeri și 
mănuși, s-a deplasat în cel mai mare parc din oraș și a strâns deșeurile 
aruncate la voia întâmplării fie pe alei, fie pe spațiul verde.  La finalul 
acțiunii de ecologizare și-a făcut o fotografie cu cei patru saci menajeri în 
spate, pe care ulterior a publicat-o pe contul său de Facebook. În anul 
2020, Parcul Șipote din Suceava a trecut din administrarea Ocolului 
Silvic Adâncata al Romsilva, în administrarea Primăriei Suceava. În 
urmă cu două săptămâni, municipalitatea a cerut ONG-urilor să delege 
doi reprezentanți ai societății civile care să participe la dezbaterea 
organizată pe tema amenajării parcului. Conducerea Primăriei Suceava a 
pregătit un proiect în acest sens. Planurile municipalității privind 
amenajarea parcului au creat dezbateri efervescente pe Facebook, la care 
au participat atât reprezentanți ai societății civile, cât și politicieni. În 
consecință, primarul Sucevei a reacționat și le-a cerut participanților să 
nu confiște proiectul de reabilitare a zonei.  „Văd că se încearcă a se 
confisca politic proiectul de amenajare a unei zone de agrement în Parcul 
Șipote din partea partidelor politice și chiar din partea societății civile. 
Văd reprezentanți ai societății civile care încearcă să-și dea importanță 
că ei au un merit deosebit în acest proiect. Eu spun foarte clar aici și 
trebuie să dăm Cezarului ce e al Cezarului. Totuși, meritul este în primul 
rând al municipalității. De 15 ani de zile m-am bătut, m-am zbătut să 
aduc Parcul Șipote la Suceava. Am reușit, sigur, nu singur. Am mulțumit 
celor care m-au ajutat. (...) Eu zic să nu politizăm, să nu încercăm să ne 
asumăm ca partide politice din Consiliul Local să facă proiectul de 
hotărâre. Proiectul de hotărâre va fi făcut la inițiativa primarului și, sigur, 
dacă vor fi și grupuri de consilieri vor fi și ele pe acest proiect”, a declarat 
alesul local, la mijlocul săptămânii în curs. După intervenția primarului, 
profesorul Mihai Dimian a scris pe contul său de Facebook un mesaj în 
care a arătat că se vorbește la viitor despre Parcul Șipote și că zona ar 
trebui igienizată în cel mai scurt timp.  „Înțeleg și găsesc justificată 
supărarea domnului Primar Lungu în privința asumării unor merite 
necuvenite de către alții. În același timp, discutăm foarte mult despre 
viitorul și trecutul Parcului Șipote însă nu facem aproape nimic pentru 
prezent. Sunt gunoaie, copaci căzuți, bănci și scări rupte, corpuri de 
iluminat nefuncționale, probleme ce ar putea fi rezolvate în 3-4 zile de 
personalul de la gospodărirea spațiilor verzi (îi mai putem ajuta și noi 
când se apucă de treabă). Se discută de săptămâni întregi despre cât de 
mult interes politic, administrativ și cetățenesc există pentru acest parc 
dar gunoaiele rămân nemișcate”, a scris universitarul. Când a văzut că 
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autoritățile nu reacționează, Mihai Dimian a pus mâna pe sacii menajeri 
și a strâns gunoaiele din parc. Întrebat de ce a făcut lucrul acesta, 
profesorul a spus că îi place să se plimbe prin parc și când a văzut că este 
mizerie nu a putut să mai stea fără să facă nimic. 

 

 

 


