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- Cinci medalii 
obținute de tinerii 
cercetători ai USV la 
Salonul 
Internațional al 
Inovării și Cercetării 
Științifice 
Studențești „Cadet 
Inova-22” 

newsbucovina.ro 
13.04.22 

- Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a organizat, în 
perioada 07-09 aprilie 2022, Salonul Internațional al Inovării și 
Cercetării Științifice Studențești „Cadet INOVA ’22” – ediția a VII-a. 
Dintre cele peste 50 de lucrări înscrise de tinerii cercetători din 6 țări, 28 
s-au calificat în faza finală a competiției. Toate cele 5 lucrări propuse de 
tinerii cercetători din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au 
ajuns în faza finală, obținând următoarele rezultate: 
Medalie de aur cu felicitările juriului și Premiul societăților comerciale: 
Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, cu lucrarea Complex detection system 
for fire hazards; 
Medalie de aur și Premiul special „Prof. Cornel Sandi BIȚ” al Facultății 
de Inginerie Mecanică al Universității Transilvania din Brașov: Ciprian 
Bejenar, Artiom Moldovan, Anna Sabadaș, Visarion-Cătălin Ifrim, cu 
lucrarea Extension device for the diagnosis of conductive charging 
systems; 
Medalie de argint cu felicitările juriului: Ciprian Bejenar, Marian 
Bejenar, Vasile-Eusebiu Toader, Visarion Cătălin Ifrim, cu lucrarea 
Method for selective switching; 
Medalie de argint: Mihai Cenușă, Ovidiu-Magdin Țanța, Ciprian Bejenar, 
Artiom Moldovan, cu lucrarea Resistive current sensor; 
Medalie de bronz: Ovidiu-Magdin Țanța, Oana-Vasilica Grosu, Mihai 
Cenușă, Mahmoud Abu-Bandora, cu lucrarea Electrical network fault 
signaling device. 
Cadet INOVA este evenimentul care deschide în fiecare an seria 
manifestărilor naționale dedicate inovării și inventicii. Urmează, în luna 
mai, două saloane de inventică organizate la Iași și Salonul Internațional 
de Inovare și Educație Creativă pentru Tineret ICE-USV, care se va 
desfășura la USV, în luna iunie, în paralel cu Olimpiada Națională de 
Creativitate Științifică. 
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Radu Lupașcu Ajutoare umanitare 
din Regatul Unit, 
distribuite 
ucrainenilor prin 

monitorulsv.ro 
13.04.22 

- Cinci tiruri încărcate cu ajutoare umanitare, adunate în Regatul Unit al 
Marii Britanii, au ajuns la Suceava în aceste zile și au fost distribuite  prin 
intermediul Centrului USV de Consiliere a Refugiaților. 
Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a implicat activ 
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Centrul USV de 
Consiliere a 
Refugiaților 

ziareonline24.ro 
12.04.22 

pentru sprijinirea refugiaților ucraineni încă de la începerea ostilităților 
în țara vecină. În portofoliul celor implicați în aceste activități pentru 
sprijinirea celor aflați în mare nevoie s-au adunat mii de nopți de cazare 
și mese oferite gratuit refugiaților, precum și zeci de mii de ore de 
traducere, consiliere a refugiaților, sortare și distribuire a ajutoarelor. 
Aceste activități caritabile s-au realizat cu sute de voluntari, profesori și 
studenți din cadrul Centrului USV de consiliere a refugiaților, fiind 
coordonate de prof.univ.dr. Mihai Dimian, prorectorul USV. 
Reprezentanții Centrului USV de Consiliere a Refugiaților doresc să 
mulțumească echipei de sprijin de la Speednet International Ltd 
(Hereford, Regatul Unit), coordonată de Mihaela Reynolds, tuturor 
companiilor și persoanelor din Regatul Unit care au contribuit până 
acum la strângerea și transmiterea către Centrul USV a cinci tiruri de 
produse umanitare. Beneficiind de coordonarea  lectorului univ. dr. 
Lucian Gheorghe Păscuț, aceste produse au fost distribuite către centre 
de pe teritoriul Ucrainei, din regiunile Cernăuți și Vinița, dar și către 
Centre de Refugiați din județele Suceava și Botoșani. În același timp o 
parte din aceste produse au putut fi oferite prin intermediul magazinului 
cu produse gratuite pentru refugiați amenajat recent la Observatorul 
Astronomic al USV, magazin utilizat zilnic de aproximativ 100 de familii 
refugiate în zona Sucevei. 
La inițiativa lansată de către Mihaela Reynolds s-au alăturat și alți 
oameni inimoși, care au contribuit din plin la realizarea acestui ajutor 
umanitar: Kofor S.R.L, AVG International Courier, Daisy Day Nursery – 
Barry, Comcen, Ross on Wye for Ukraine - KTS Crafts, Dunhelm, Tesco, 
Nuffield Hospital Intercity Removals, Haygrove, Hinton 10 Salon, 
Central Tupsley Community Group, Height Safety, Our Lady Schools, 
Arkwright Owens, Clear Storage Hereford, împreună cu mulți alți 
oameni simpli, care au decis să se implice văzând situația din Ucraina. 
Mulțumiri sunt adresate în același timp și conducerii Așezământului de 
Copii „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți, prin directorul Pr. Iustin 
Tănase și Maica Ecaterina, pentru sprijinul oferit în asigurarea 
transporturilor, precum și lui Florin Croitoru și firmei Global Design 
Suceava, pentru punerea la dispoziție a unei hale de depozitare a 
ajutoarelor. 
Întreaga activitate de ajutorare a putut fi posibilă prin efortul studenților 
voluntari implicați în sortarea și gestionarea ajutoarelor și magazinului 
pentru refugiați, în special al studenților din cadrul Facultății de 
Silvicultură a USV și al Asociației Studenților din Universitatea Suceava. 



Cristi Pătru Departamentul de 
Geografie al 
Facultății de Științe 
a Universității din 
Craiova, gazdă 
pentru SESIUNEA 
DE COMUNICĂRI A 
STUDENȚILOR DE 
GEOGRAFIE 
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- Departamentul de Geografie al Facultății de Științe, din cadrul 
Universității din Craiova, organizează, vineri, 15 aprilie 2022, 
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A STUDENȚILOR DE 
GEOGRAFIE (Ediția a XXVIII-a). 
Manifestarea științifică se adresează studenților din ciclurile de licență, 
masterat și doctorat, de la facultăți și centre de cercetare cu profil 
geografic afiliate Universității din București, Universității «Babeș 
Bolyai» din Cluj Napoca, Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, 
Universității «Ștefan cel Mare» din Suceava, Universității «Valahia» din 
Târgoviște și Universității «Ovidius» din Constanța. Comunicările 
participanților vor aborda teme din domeniile GEOGRAFIE și 
GEOGRAFIA TURISMULUI, urmărind valorificarea rezultatelor 
obținute în activitățile de cercetare, originalitatea și ținuta academică 
adecvate mediului universitar. Lucrările susținute vor fi evaluate de 
cadrele didactice ce vor modera fiecare secțiune și de studenții 
participanți, existând, ca în fiecare an și o premiere a celor mai bune 
lucrări. Anul acesta, evenimentul se va desfășura online, iar noutățile 
sunt disponibile la secțiunea specială a site-ului dedicat studenților 
geografi de la Universitatea din Craiova www.geografie-craiova.ro sau pe 
link-ul destinat manifestării http://geografie-craiova.ro/2022/2586/. 

- Biblioteca Județeană 
„G.T. Kirileanu” 
Neamț, la 
Memorialul Ipotești 
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- Inițiat de Biblioteca Națională de Poezie „Mihai Eminescu” a 
Memorialului Ipotești în 2021, proiectul Biblioteci în dialog, derulat cu 
prilejul Săptămânii Naționale a Bibliotecilor, continuă, cu o nouă ediție, 
și în acest an. 
Dacă la prima ediție, prin participarea Bibliotecii Județene „Mihai 
Eminescu” Botoșani, Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași, 
Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț, Bibliotecii Universității „Iu. 
Fedkovich” din Cernăuți, participanții au prezentat fondurile de carte 
rară ale bibliotecilor, cu accent pe edițiile Eminescu, anul acesta 
organizatorii și partenerii își propun să prezinte activitatea bibliotecilor 
invitate, cu un accent pe fondul general de carte, pe proiectele și 
activitatea de management ale bibliotecii. 
Pe 7 aprilie 2022, a avut loc prima întâlnire Biblioteci în dialog, la care a 
participat managerului Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-
Năsăud, poetul Ioan Pintea. 
Astăzi, 14 aprilie 2022, ne vom bucura de prezența la Ipotești a 
managerului Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț, doamna 
Mihaela Mereuță. Începând cu ora 12.00, în Sala de expoziții temporare 
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13.04.22 „Horia Bernea” a Memorialului Ipotești, va avea loc prezentarea 
bibliotecii nemțene, urmată de discuții pe temele propuse, dar și de un 
moment artistic de muzică folk susținut de elevii de la Școala „Raluca 
Iurașcu” din Joldești. Invitat al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” 
Neamț, poetul botoșănean Vasile Iftime va citi un grupaj de poeme și va 
participa la un dialog cu publicul. 
Evenimentul va fi moderat de cercetător Lucia Țurcanu și bibliotecar 
Cristina Voicu. 

Irina Ursachi Volumul „Grădinile 
mănăstirii”, lansat 
sub streașina 
Voronețului 

ziarullumina.ro 
14.04.22 

- Ctitoria Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, Mănăstirea 
Voroneț, a găzduit în Duminica a cincea din Sfântul și Marele Post, 10 
aprilie 2022, un eveniment cu o deosebită valoare culturală și spirituală. 
În prezența iubitorilor Capelei Sixtine a Orientului, cei de pe meleagurile 
românești de o parte și de alta a graniței (Bucovina, Ținutul Herța și 
Republica Moldova), a avut loc lansarea celei de-a treia ediții a cărții 
„Grădinile mănăstirii”. Volumul, apărut anul acesta la Editura Mușatinii, 
reprezintă o culegere de cronici realizată de jurnalista Doina Cernica, 
împodobită cu reproduceri ale unor lucrări semnate de artista plastică 
Dany-Madlen Zărnescu. 
În cadrul întâlnirii desfășurate cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și-au exprimat 
aprecierea domnul Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor 
Bucovineni, doamna conf. univ. dr. Carmen Cornelia Balan, de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, stavrofora Gabriela Platon, 
stareța așezământului, și alții. [...] 

 


