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Oana Nuțu Două medalii de aur, 
una de argint și una 
de bronz, câștigate 
de cercetători USV 
la Expoziția 
internațională 
INOVA 2022 
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- Medaliile de aur au fost acordate pentru invențiile „Sistem de încărcare 
conductivă” și „Sistem de control al mișcării”, medalia de argint pentru 
invenția ”Metodă pentru comutarea selectivă a consumatorilor de 
energie electrică”, iar invenția „Dispozitiv de semnalizare” a primit 
medalia de bronz. 
În perioada 12-15 octombrie a.c., Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava a participat la cea de-a 46-a ediție a Expoziției internaționale 
INOVA – Be the role model 2022, care a avut loc în Osijek, Croația. La 
fel ca în anii trecuți, echipele reprezentante ale USV s-au întors acasă cu 
două medalii de aur, o medalie de argint și o medalie de bronz, pentru o 
serie de invenții din domeniul ingineriei electrice. [...] 
Premiile obținute de cercetătorii USV sunt: Medalia de aur pentru 
invenția „Sistem de încărcare conductivă”,  autori: Ciprian BEJENAR, 
Marian BEJENAR, Mihai DIMIAN, Laurențiu-Dan MILICI, Mariana-
Rodica MILICI, Ciprian AFANASOV, Constantin UNGUREANU, 
Mihaela PAVĂL; Medalia de aur pentru invenția ”Sistem de control al 
mișcării”, autori: TOADER Eusebiu, MILICI Mariana Rodica, PAVĂL 
Mihaela, NIȚAN Ilie, BEJENAR Ciprian, UNGUREANU Constantin, 
LUPU Elena Daniela; Medalia de argint pentru invenția ”Metodă pentru 
comutarea selectivă a consumatorilor de energie electrică”, autori: 
Ciprian BEJENAR, Laurențiu-Dan MILICI, Constantin FILOTE, Mihai 
RAȚĂ, Ciprian AFANASOV, Elena-Daniela LUPU, Valentin VLAD, 
Constantin UNGUREANU; Medalia de bronz pentru invenția „Dispozitiv 
de semnalizare”, autori: Ovidiu Magdin ȚANȚA, Mihaela PAVĂL, 
Laurențiu-Dan MILICI, Oana Vasilica GROSU, Eusebiu TOADER, Pavel 
ATĂNĂSOAE, Valentin POPA. 
De asemenea, echipele USV au reușit performanța de a obține alte trei 
premii importante. Este vorba despre premiul special al juriului 
internațional, la categoria Inginerie electrică, electronică și energie, 
pentru invenția „Sistem de control al mișcării (care utilizează materialele 
inteligente pentru obținerea unei deplasări); premiul special al WIIPA 
pentru invenția „Sistem de încărcare conductivă” (care propune o soluție 
mult mai simplă și eficientă de monitorizare a parametrilor de încărcare 
la autovehiculele electrice); premiul special, in memoriam Haieh Hsin 
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Ming, fondator WIIPA, acordat șefului de lucrări dr. ing. Constantin 
Ungureanu, de către reprezentantul asociației, director de dezvoltare 
internațională, Eddie Shih. [...] 

- Lectorat USV la 
Cernăuți: Cultură și 
comunicare în 
vreme de război 
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- În contextul conflictului armat din țara vecină, anul universitar 2022-
2023 a început, în Ucraina, în condiții deosebite, însă cursurile se 
desfășoară on-site, ținând cont de regulile de funcționare stabilite de 
către autorități. Din luna septembrie 2022, s-a reluat și activitatea 
Lectoratului de limba română al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava la Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți 
(UNYF), Ucraina. 
Scopul principal al activității didactice în cadrul lectoratului de limba 
română este reprezentat de dezvoltarea competențelor lingvistice ale 
cursanților aparținând comunității academice cernăuțene, în vederea 
facilitării comunicării dintre europeni de limbi și culturi diferite (români 
și ucraineni), a mobilității și schimburilor, favorizând înțelegerea 
reciprocă și întărirea cooperării universitare, precum și promovarea 
plurilingvismului. 
Predarea limbii române ca limbă străină se desfășoară în cadrul unor 
cursuri de inițiere și de aprofundare (pe niveluri de limbă (A1/A2, B1/B2, 
C1/C2), conform Cadrului European Comun de Referință pentru limbi 
străine). Cele 152 de cereri (reprezentând: 65% studenți, 25% cadre 
didactice și 10% personal administrativ) înregistrate în formularul de 
înscriere dovedesc că se manifestă același interes crescut din partea 
publicului eterogen, atât ca vârstă, cât și ca orizont cultural. Cei mai mulți 
cursanți, peste 80%, au optat pentru nivelul A1/A2. Studenții au ales 
aceste cursuri din diferite motive: fie au prieteni care vorbesc limba 
română, fie sunt studenți la Facultatea de Limbi Străine și doresc să 
cunoască o altă limbă de origine latină, fie doresc să se familiarizeze cu 
limba română pentru a putea continua studiile, mai târziu, în România, 
precum Anastasiia Sihitova, care studiază Științe Politice. Cadrele 
didactice, studenții și personalul administrativ care frecventează 
cursurile provin de la diferite facultăți: Limbi străine, Filologie, Științe 
economice, Geografie, Istorie, Muzicologie, Educație fizică și sport, 
Medicină, Drept, Pedagogie și Psihologie, Institutul de Biologie și 
Chimie, Știința Calculatoarelor, Matematică și Informatică ș.a. [...] 
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- A murit Eugen 
Simion, fost 
președinte al 
Academiei Române, 
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- Onorat, în anul 2005, cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Eugen SIMION (25 mai 1933-18 
octombrie 2022) este unul dintre criticii literari de anvergură din istoria 
recentă a literaturii române, care a lăsat în spate o operă prodigioasă ce 



Doctor Honoris 
Causa al 
Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava 

atestă o viață pusă în slujba literaturii române. [...] 
Absolvent al Facultății de Filologie a Universității București (1952-1957), 
acesta devine în 1969 doctor în științe filologice cu lucrarea dedicată 
criticului literar a cărui direcție ajunge să o continue, E. Lovinescu, 
scepticul mântuit, avându-l conducător științific pe Șerban Cioculescu, 
teză care va fi publicată în volum în 1971, la editura Cartea Românească. 
ontribuția sa la promovarea și dezvoltarea culturii și literaturii române 
este răsplătită cu Premiul Academiei Române (1977), Premiul Uniunii 
Scriitorilor (1965, 1976, 1980, 1984), Premiul Eminescu (2013), dar și cu 
distincții precum: Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare 
Cruce (2000), Ordinul Național „Crucea Sudului” al Guvernului Braziliei 
(2000), Medalia comemorativă „150 de ani de la nașterea lui Mihai 
Eminescu” pentru merite deosebite în studierea, editarea, promovarea 
sau interpretarea operei eminesciene (2000), Medalia Jubiliară 
„Centenar Mircea Eliade”, pentru contribuții semnificative în domeniul 
istoriei religiilor (2006), Cavaler al ordinului Legiunii de Onoare a 
Franței (2008), Ordinul Republicii Moldova (2008). Pentru activitatea 
desfășurată în domeniul literar. este distins cu titlul de Doctor Honoris 
Causa al mai multor universități din țară: Universitatea „Al. I. Cuza” din 
Iași, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, 
Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiș” din Arad, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava ș.a. 

Daniela 
Micuțariu 

ASCOR Suceava 
organizează cursuri 
de muzică psaltică 
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- Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) - Filiala 
Suceava organizează joi, 20 octombrie, începând cu ora 18:00, la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, primul curs de muzică psaltică 
susținut de Sebastian Maruseac (psaltul Arhiepiscopiei Sucevei și 
Rădăuților). Pentru participare, trebuie să completați următorul 
formular: https://forms.gle/t8ftoCQWS71BfLJK7.  
„Muzica bizantină odihnește sufletul credincioșilor, nefiind nicidecum 
stridentă, ci prin natura ei insuflând un duh de pace care aduce cu sine o 
deschidere la convorbiri tainice cu Dumnezeu sub forma rugăciunilor 
comune și a celor individuale. Pentru ca tinerii să fie mai implicați în 
viața bisericii și pentru a învăța mai multe despre istoria și metafizica 
acesteia, tinerii din ASCOR Suceava organizează cursuri de muzică 
psaltică”, au transmis organizatorii. Persoană de contact: 0732 626 234 
- Alexandra Plăcintă. 
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