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- Participarea unor reprezentanți ai școlii sucevene de inventică, 
dezvoltată în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, la un 
prestigios concurs internațional de inventică și creativitate desfășurat în 
cursul zilelor trecute în Polonia, a fost încununată de un mare succes. 
Echipele sucevene au primit două medalii de aur și una de argint pentru 
lucrările ingenioase și performante cu care au impresionat juriul. 
Astfel, în perioada 8-10 iunie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a participat la cea de-a III-a ediție a „International Innovation & 
Invention Show E-NNOVATE”, eveniment internațional dedicat 
inventicii și creativității, care s-a desfășurat în orașul Bydgoszcz, Polonia. 
Evenimentul „E-NNOVATE 2022” a fost organizat în parteneriat cu 
Universitatea de Științe și Tehnologie din Bydgoszcz, IBS Global Polonia, 
Ministerul Dezvoltării Economice și Economiei din Polonia, Asociația 
Inventatorilor din India, Consiliul Național de Cercetare al Thailandei, 
”The Patent” – Revista Internațională a Invențiilor, Asociația de Invenție 
și Inovare din Macao, Asociația Mondială a Proprietății Intelectuale 
(WIIPA), Forumul Inventatorilor din România (FIR), Academia de 
Științe pentru Juniori a Ucrainei, sub egida UNESCO, Asociația Tinerilor 
Cercetători din Indonezia, Asociația Internațională a Inovării din 
Toronto (TSIAS), Uniunea Academicienilor Arabi, Inventatori Iranieni 
de Top, Asociația Inventatorilor din Turcia – TUMMIAD, Asociația 
Culturală EUTERPE din Italia și Consiliul pentru Pace, Toleranță, 
Inovare și Știință din Lisabona. 
Printre țările participante la ediția de anul acesta s-au numărat Croația, 
India, Thailanda, Ucraina, Indonezia, Canada, Iran, Regatul Unit, 
Turcia, Italia, Portugalia, China, Vietnam și Statele Unite ale Americii. În 
cadrul concursului România a fost reprezentată de Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, care a participat cu 3 invenții aparținând unor 
doctoranzi și cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor. Echipele USV au reușit performanța de a obține 
două medalii de aur și o medalie de argint. Astfel, o medalie de aur a fost 
obținută pentru invenția „Extension device for the diagnosis of 
conductive charging systems”, avându-i autori pe Ciprian Bejenar, 
Marian Bejenar, Mihai Dimian, Laurențiu-Dan Milici, Mariana-Rodica 
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Milici, Ciprian Afanasov, Constantin Ungureanuși Mihaela Pavăl. Tot 
medalie de aur a primit lucrarea de inventică „Motion control system”, 
avându-i autori pe Toader Eusebiu, Mariana Rodica Milici, Mihaela 
Pavăl, Ilie Nițan, Ciprian Bejenar, Ungureanu Constantin, Elena Daniela 
Lupu. Medalia de argint a revenit invenției „Electrical network fault 
signalling device”, autori ai lucrării fiind Ovidiu Magdin Ţanţa, Mihaela 
Pavăl, Laurențiu-Dan Milici, Oana Vasilica Grosu, Eusebiu Toader, Pavel 
Atănăsoae, Valentin Popa. 
Dintre cele 3 participări, cea mai apreciată de juriul internațional a fost 
„Motion control system”, considerată cea mai bună inovație de la această 
ediție a E-NNOVATE și distinsă cu premiul Best International 
Innovation Award. 
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- George Lucian Arhip, laureatul din acest an, este absolvent al 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 
Muzeograful Casei Memoriale „Nicolae Iorga” din municipiul Botoşani, 
George Lucian Arhip, a primit, vineri, Premiul Naţional de Istorie 
„Nicolae Iorga”, acordat de asociaţia culturală care poartă numele 
marelui istoric şi Primăria Municipiului Botoşani, a transmis 
AGERPRES.[…] 
George Lucian Arhip are 40 de ani şi este absolvent al Facultăţii de Istorie 
şi Geografie, specializarea Muzeologie, din cadrul Universităţii „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, dar şi al Facultăţii de Istorie din cadrul 
Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti. 
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- Școlile sucevene derulează  91 de proiecte Erasmus+ și 11 proiecte prin 
Programul Operațional cu Capital Uman  (POCU), la care se adaugă 13 
acreditări Erasmus+, ceea ce situează județul Suceava pe primele locuri 
în țară în ceea ce privește accesarea și implementarea proiectelor cu 
finanțare europeană în domeniul educației. 
Conform inspectorului școlar general, prof. Bocanci Grigore, 
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a finalizat recent un proiect 
Erasmus + KA3, centralizat, finanțat direct de Comisia Europeană cu 
titlul Promoting Mental Health at Schools-PROMEHS (Promovarea 
sănătății mintale în școală, 2018-2022), în parteneriat cu Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava și alte 3 inspectorate și 6 universități 
europene, 3 proiecte derulate prin Programul Operațional cu Capital 
Uman (POCU) cu titlurile:  E-PROFI – Educație prin PROgrame de 
Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul 
Suceava; PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate în funcție de 
nevoile EDUcaționale și  PRO Educație! – Măsuri educaționale integrate 



pentru stimularea accesului la educație a copiilor aparținând unor 
grupuri vulnerabile. [...] 

- Botoşani: Eminescu, 
omagiat la Ipoteşti 
la 133 de ani de la 
moartea sa 
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- Memorialul Ipoteşti- Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” 
organizează, în perioada 15-17 iunie 2022, ediţia din iunie a Zilelor 
Eminescu, prilejuite de împlinirea a 133 de ani de la moartea marelui 
poet, se arată într-un comunicat de presă transmis de instituţia de 
cultură din Botoşani. 
Potrivit sursei citate, manifestările debutează pe 15 iunie, la ora 12,00, cu 
un Te Deum la bisericuţa familiei Eminovici din cadrul complexului 
memorial de la Ipoteşti, urmat de depuneri de flori la bustul poetului. 
Ulterior, începând cu ora 13,00, în sala de expoziţii temporare „Horia 
Bernea”, se va desfăşura ceremonia de acordare a Premiului pentru 
promovarea operei eminesciene. Premiul se acordă în baza deciziei unui 
juriu naţional din care fac parte profesorii universitari Iulian Costache 
(Universitatea din Bucureşti), Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava) şi Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu).[…] 
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