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- Rectorul USV, 
distins cu titlul de 
Doctor Honoris 
Causa al 
Universității de Stat 
de Educație Fizică și 
Sport a Republicii 
Moldova 
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- Miercuri, 19 octombrie, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, rectorul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a primit titlul onorific de 
Doctor Honoris Causa al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport 
a Republicii Moldova, în semn de recunoaștere pentru contribuția 
substanțială la promovarea imaginii universității moldovene, la 
dezvoltarea programelor de studii ale USEFS pe segmentul cooperării 
prin acorduri de dublă diplomă, dar și pentru implicarea constantă în 
dezvoltarea Clubului Sportiv Universitar Suceava. Ceremonia s-a 
desfășurat la Chișinău, iar diploma DHC a fost înmânată de rectorul 
universității moldovene, prof.univ.dr.hab. Veaceslav Manolachi. Din 
partea universității sucevene, la ceremonie au mai participat 
prof.univ.dr. Ștefan Purici, prorector USV, și prof.univ.dr. Petru 
Ghervan, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul USV, 
care au și luat cuvântul la finalul evenimentului. 
În textul Laudatio, care a fost citit de conf.univ.dr. Viorica Brega, 
Secretar al Senatului USEFS, s-a făcut referire la o parte dintre realizările 
pe care rectorul USV le-a avut la conducerea universității, evidențiind 
preocupările sale majore pentru creșterea numărului de granturi de 
cercetare câștigate și a sumelor aferente atrase, creșterea de 5 ori a 
finanțării de bază și a fondurilor pentru bursele studențești, creșterea cu 
peste 75% a numărului de locuri bugetate pentru studenții români și cu 
peste 600% a numărului de locuri pentru studenții români de 
pretutindeni, dar și susținerea inițiativelor universitarilor de asociere la 
diverse consorții sau parteneriate internaționale cu vizibilitate la nivel 
regional sau internațional. În același context, a fost menționată și 
deschiderea celor două lectorate de limba română în Ucraina, la Cernăuți 
și Odessa. [...] 
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Radu Lupașcu Medalii importante 
pentru echipele 
USV, la Expoziția 
Internațională 
INOVA 2022 
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- Două medalii de aur și câte o medalie de argint și bronz au reprezentat 
rezultatele deosebite obținute de delegația Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava în cadrul celei de a 46-a ediții ale Expoziției Internaționale 
INOVA din Croația. Desfășurată în perioada 12-15 octombrie 2022, 
expoziția a doborât în acest an recordul atins în anul precedent, atât în 
ceea ce privește numărul de exponate, cât și numărul țărilor participante 
din întreaga lume. Ea a devenit astfel o adevărată scenă globală dedicată 
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creativității și inovației, unde au participat numeroase delegații 
internaționale, membri ai WIIPA (Asociația Internațională de Inventică 
și Proprietate Intelectuală) din Taiwan, precum și inventatori din 
Malaysia, Polonia, Coreea, Thailanda, România, Regatul Unit, Arabia 
Saudită, Canada și Iran. [...] 
Astfel, o primă medalie de aur a fost obținută pentru invenția „Sistem de 
încărcare conductivă”, avându-i autori pe Ciprian Bejenar, Marian 
Bejenar, Mihai Dimian, Laurențiu Dan Milici, Mariana Rodica Milici, 
Ciprian Afanasov, Constantin Ungureanu și Mihaela Pavăl. 
Cea de a doua medalie de aur a fost recompensată pentru invenția 
„Sistem de control a mișcării”, avându-i autori pe Toader Eusebiu, 
Mariana Rodica Milici, Mihaela Pavăl, Ilie Nițan, Ciprian Bejenar, 
Constantin și Elena Daniela Lupu. Medalia de argint pentru invenția 
„Metodă pentru comutarea selectivă a consumatorilor de energie 
electrică” a fost obținută de Ciprian Bejenar, Laurențiu-Dan Milici, 
Constantin Filote, Mihai Rață, Ciprian Afanasoc, Elena-Daniela Lupu, 
Valentin Vlad și Constantin Ungureanu. 
Medalia de bronz pentru invenția „Dispozitiv de semnalizare” a revenit 
autorilor Mihaela Pavăl, Ovidiu Magdin Țanța, Laurențiu-Dan Milici, 
Oana Vasilica Grosu, Toader Eusebiu , Pavel Atănăsoaie și Valentin Popa. 
De asemenea, echipele universității sucevene  au reușit performanța de a 
obține alte trei premii importante, precum premiul special al juriului 
internațional, la categoria Inginerie electrică, electronică și energie, 
pentru invenția „Sistem de control a mișcării”, care utilizează materiale 
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 și premiul special in memoriam Haieh Hsin 
Ming, fondatorul WIIPA, acordat șef lucrări dr. ing. Constantin 
Ungureanu, de către reprezentantul asociației, directorul de dezvoltare 
internațională, Eddie Shih. 
INOVA este a doua cea mai veche expoziție internațională dedicată 
invențiilor și inventatorilor la nivel mondial, iar începând cu anul 1971 
organizatorii și-au propus să expună anual cele mai bune lucrări de 
inventică și să reunească participanții și publicul larg, la cea mai 
spectaculoasă expoziție dedicată creativității științifice. 

Dan Pricope Primul român 
„Drept între 
popoare”, 

obiectivdesuceava.ro 
20.10.22 

- Un eveniment de excepție pentru un om de excepție a avut loc joi, 20 
octombrie, la sala de lectură a Corpului E de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare”. Este vorba despre primarul din 1941 al orașului Cernăuți, av. dr. stirilocale.info.ro 



suceveanul Traian 
Popovici, omagiat la 
USV 

21.10.22 Traian Popovici. Și nu întâmplător, ci pentru că pe data de 17 octombrie 
s-au împlinit 130 de ani de la nașterea avocatului Traian Popovici. Despre 
cel care a fost primar al orașului Cernăuți în 1941 nu se știu foarte multe 
de către majoritatea cetățenilor. 
După cum avea să remarce unul dintre cei care au luat cuvântul la 
sesiunea omagială de la USV, prorectorul Mircea Diaconu, „Bucovina 
este o realitate volatilă și abia anul trecut unul din tinerii care sunt 
studenți la noi a știut să explice de ce Suceava are două gări, una la 
Burdujeni și alta la Ițcani”. Cu toate acestea, faptul că meritele lui Traian 
Popovici au fost cu adevărat remarcabile iar curajul său – în acel context 
tulbure – a fost remarcabil îndreptățește și obligă posteritatea să îi 
acorde atenția cuvenită. și nu întâmplător a fost evocat și faptul că 
primarul care a salvat 20.000 de cernăuțeni care, pe criterii etnice, 
urmau a fi deportați în lagărele din Transnistria a fost înmormântat la 
Fundu Moldovei. 
Desigur, nici asta nu a fost omis a fi menționat la evenimentul de la USV 
care a avut loc cu începere de la ora 14:00 a zilei de joi. Practic, avocatul 
Traian Popovici – care descinde dintr-o familie de preoți din Udești după 
cum avea să evoce prorectorul Mircea Diaconu citând printre surse și pe 
eroul bucovinean Ion Grămadă – rămâne în conștiința posterității pentru 
că reușit să oprească deportările pe criterii etnice, în special evrei: 
aproape 20.000 de oameni. [...] 

Paraschiva 
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Soare, poezie și 
muzică la Cernăuți 
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- Duminica de 16 octombrie a fost una însorită, adevărată zi de toamnă 
blândă. Traversând Obcinile, ne bucuram de splendoarea peisajului și ne 
întristam că acest meleag se regăsește „pe două hărți”, cum spunea 
regretatul român Vasile Tărâțeanu. Și iar ne bucuram că „Mașina cu 
poeți” mai poate străbate drumul spre întâlnirea cu frații din nordul 
Bucovinei, pentru a trăi împreună emoții și sentimente generate de 
muzică și de poezie. 
Membrii cenaclului transfrontalier s-au regăsit la sediul Societății pentru 
Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”, o gazdă 
generoasă, amfitrionul Vasile Bâcu, președintele societății, invitându-ne 
la cunoaștere și recunoaștere reciprocă și subliniind, prin Diploma de 
excelență primită de curând, buna și îndelungata colaborare cu Asociația 
Scriitorilor și Artiștilor din Țara Dornelor. 
Lucrările cenaclului, moderate de Vasile Bâcu, Constantin Horbovanu și 
Constantin Bulboacă, au debutat cu o prezentare de carte. Distinsul și 
venerabilul prof. univ. Ilie Popescu ne-a mărturisit că se află la cea de-a 
treizeci și treia carte, că a semnat în îndelungata sa carieră 418 lucrări și 



că pe toate le-a dedicat omului; de aceea recenta sa carte se intitulează 
„Omu-i un miracol al miracolelor”, venerabilul profesor explicând titlul, 
subtitlurile, semnificația copertei și conținutul, în esență. Anunțat de 
Constantin Horbovanu, scriitorul Cezar Straton, vicepreședinte al 
Societății Scriitorilor Bucovineni, a prezentat două recente apariții 
editoriale ale ziaristului și scriitorului sucevean Nicolae Roșca, intitulate 
„Umbre” și „Poveștile de luni”. Cunoscuta ziaristă și scriitoare Maria 
Toacă s-a referit la două cărți importante și foarte prețuite în nordul 
Bucovinei: „Obiecte pierdute”, autor prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, 
prorector al Universității „Ștefan cel Mare”, și „Cernăuți, acum un veac”, 
autor Cezar Straton, cu sublinieri asupra originalității acestor scrieri. [...] 
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Povestea copilului 
din Pomi devenit 
campion mondial, 
între coperți de carte 
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- În 14 septembrie 1972, copilul din Pomi care s-a uitat prima dată la 
televizor pentru a vedea o finală de Campionat Mondial de handbal 
începea cursurile universitare de educație fizică și sport. ”De la acea dată, 
totul a fost canalizat spre sport și spre catedră”, mărturisește antrenorul 
Ioan Băban. 50 de ani de pasiune și sacrificii, de bucurii și muncă, de 
destinate schimbate și de medalii câștigate au fost strânși între coperți de 
carte. Povestea, însă, continuă. Și cel mai probabil va mai fi nevoie de o 
carte… 
Numărătoarea a început în 14 septembrie 1972 
Despre 50 de ani dedicați sportului și catedrei vorbește cartea care îl are 
protagonist pe antrenorul emerit Ioan Băban. „Încerc să fac un bilanț 
după 50 de ani. E mult? E puțin? În 14 septembrie 1972 am început 
cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport la Universitatea «Ștefan 
cel Mare» din Suceava. De la acea dată, totul a fost canalizat spre sport și 
spre catedră. 50 de ani. E mult? E puțin?”, explică profesorul resortul 
care a dus la apariția acestui volum. [...] 

 


