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Marele Premiu Ştiinţific al Salonului de invenţii „Euroinvent” a 

fost decernat unui grup de doctoranzi şi cadre didactice de la 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

(Universitatea din Suceava), pentru prototipul „Actuator 

heliotermic”, avându-i ca autori pe: Adrian Romanescu, Mihaela 

Poienar, Ovidiu Ţanţa, Ilie Niţan, Elena Olariu şi Dorel 

Cernomazu. 

Peste 500 de invenţii şi proiecte din peste 30 de ţări au fost 

prezente la Iaşi, timp de trei zile, Salonul „Euroinvent” fiind cel 

mai mare eveniment de acest tip din sud-estul Europei. 

Evenimentul a avut loc la finele săptămânii trecute. 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a participat cu 

13 invenţii ale doctoranzilor şi cadrelor didactice din cadrul 

Departamentului de Electrotehnică, Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. În urma jurizării, USV a 

primit nouă medalii de aur, o medalie de argint şi două medalii 

de bronz. 

Lucrările au fost prezentate pe întreaga perioadă de desfăşurare a 

salonului, juriului şi celor interesaţi, de şef lucrări dr. ing. 

Constantin Ungureanu, dr. ing. Ilie Niţan, drd. ing. Adrian 



Romanescu şi prof. dr. ing. Dan Milici. 

Ediţia din acest an a Salonului de la Iaşi a avut cea mai 

numeroasă participare internaţională de până acum, înscriindu-se 

concurenţi din: Croaţia, Egipt, Indonezia, Portugalia, Iran, Iraq, 

Malaiezia, Polonia, Spania, Coreea de Sud, Turcia, Taiwan, 

Qatar, Statele Unite ale Americii, Macedonia, Marea Britanie 

etc. În cadrul celor trei zile şi-au expus lucrările şi câteva 

universităţi din ţara: Politehnica Bucureşti, Universitatea Tehnică 

Cluj-Napoca, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea 

„Gh. Asachi” Iaşi, Universitatea Craiova. 
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Evenimente 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează, joi, 1 iunie, începând cu ora 19.00, 

în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV, un concert de muzică 

braziliană susținut de Fabio Selvini și Mirco Bussi în cadrul 

proiectului Anima Carioca. 

Potrivit organizatorilor, Anima Carioca este un proiect axat în 

întregime pe muzica populară braziliană ce trasează istoria 

Choro-ului brazilian pornind de la tradițiile sale vechi şi 

evoluând până la geniul compozitorilor contemporani. 
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