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În perioada 2 - 5 noiembrie 2017, la Nürnberg (Germania) 

s-a desfășurat Salonul internațional de inventică  iENA - 

2017, cea mai prestigioasă manifestare în domeniu. Ediţia 

din acest an a Salonului s-a bucurat de participarea a 31 de 

ţări, care au prezentat peste 800 de invenții. 

La secțiunea dedicată universităților, în care s-au înscris 

37 de instituţii de învăţământ superior, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut două medalii de 

aur şi una de argint, alături de alte două medalii speciale. 

Invențiile premiate cu medalii de aur sunt: 

Obiectiv de microscop cu focalizare automată, 

autori:  prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa şi prof. univ. dr. Mihai Dimian 

Aparat pentru determinarea automată a permeabilităţii 

membranelor la lichide apoase, autori: prof. univ. dr. ing. 

Sonia Amariei, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt şi drd. 

ing. Liliana Norocel. 

Medalia de argint a fost acordată invenției Sistem 

electronic pentru asistarea bicicletelor în mers, ai cărei 



autori sunt prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt şi prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa. 

Totodată, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt a fost 

nominalizat și  admis  pentru a face parte din juriul 

internațional al Salonului iENA 2018 – Nürnberg. 
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Zece proiecte de cercetare aparţinând elevilor, studenților 

și profesorilor suceveni au fost selectate pentru a participa 

la „Salonul Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică 

pentru Tineret”, organizat la Romexpo, București. 

Aflat la cea de-a XV-a ediţie, evenimentul este organizat 

de Ministerul Tineretului şi Sportului, în perioada 22– 26 

noiembrie 2017. 

Tineri pasionaţi de cunoaştere şi dezvoltare ştiinţifică îşi 

vor expune proiectele în cadrul unor standuri, acestea 

urmând să fie apreciate de un juriu de specialitate. Târgul 

anual de la Romexpo promovează ingeniozitatea tinerilor, 

prin vizibilitatea pe care o oferă creaţiilor, ideilor lor, dar 

şi prin cadrul emulativ pe care îl oferă spiritelor pasionate 

de cunoaştere şi inovaţie. 

  

Pentru ediţia din acest an a evenimentului, la secțiunea 

„Tehnologii ale viitorului”, s-au calificat proiectele 

„Smart Shoes” (Pantofi inteligenți) al Colegiului Tehnic 

de Industrie Alimentară Suceava, autori: prof. Olivia 

Macovei, prof. Ionuț Romanu, Andrei Gheorghiță 



Aiuresei, Iustin Ciprian Paiu, aceștia calificându-se și cu 

proiectul „Sistem automatizat de monitorizare a tipurilor 

de sensibilitate la plante și a microclimatului”. 

La secțiunea „Tehnologia Informației” a fost selectat 

proiectul „Sistem de învățare interactivă”, al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, autori: AMD Team (prof. 

Călin Ciufudean, Dumitru Andronic, Verginica 

Magdalena Bălan). 

La „Științe aplicate” vor concura proiectele „Micropompă 

electromecanică” al Universității ”Ștefan cel Mare” 

Suceava - USV (prof. Dan Milici, Dumitru Cernușcă, 

Bogdan Breabăn), „Stand pentru testare” și „Micropompă 

electromecanică de vid și presiune” al USV (prof. Dan 

Milici, Dumitru Cernușcă, Mihaela Poienar, Sergiu Dan 

Pața, Bogdan Breabăn), „Sistem pentru monitorizarea 

emisiilor de Radon din locuințe” - USV (prof. Călin 

Ciufudean, Gheorghe Breabăn Partemie, Valentin Gătej), 

„ASR 1.0” - USV (prof. Călin Ciufudean, Alexandru 

Tudor Andrei, Emilian Răzvan Drăgoi, Ștefănel Brînză), 

”Project Calypso” - Colegiul Național "Petru Rareș" 

Suceava (prof. Victor Șutac, Andrei Ventuneac, Ștefan 

Șovea), „ASTech (Automotive Safety Technology)” - 

USV (prof. Călin Ciufudean, Ionuţ Alexandru Grigoraş). 

  

În 2016, patru echipaje de elevi și studenți din județ au 

fost premiate în cadrul Salonului, acestea obținând un 

premiu I, un premiu II și două mențiuni. 

Premiul I a fost adjudecat de echipajul format din Tatiana 

Brighidin și Daniel Radu Jacotă, coordonat de prof. Călin 

Ciufudean, ”Sistem de securizare psiho-somatică (EYE-

GUARD)”. Premiul al II-lea a fost oferit proiectului 



„Sistem complex de tip multisenzor pentru detectarea 

incendiilor” (Pavel Popescu, Dumitru Cernușcă, Mihaela 

Poienar și prof. Dan Laurențiu Milici).  

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Profesorul Adrian Graur, 

distins cu titlul de Doctor 

Honoris Causa al 

Universităţii Tehnice din 

Ilmenau 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.20 

 

Parcursul profesional al profesor univ. dr. ing. Adrian 

Graur, rector al Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, 

în perioada 2004-2012, s-a bucurat de o apreciere 

constantă, cea mai recentă distincţie fiindu-i înmânată 

luni, 6 noiembrie, în Germania, când i-a fost conferit titlul 

onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice 

din Ilmenau. 

Premiul a venit în semn de recunoaştere a realizărilor 

ştiinţifice şi pentru contribuţia la dezvoltarea relaţiilor de 

cooperare dintre cele două instituţii, precum şi a relaţiilor 

generale dintre România şi Germania. 

Din comisia de acordare a titlului au făcut parte profesorul 

Peter Scharff - rector al Universităţii Ilmenau, profesorul 

Juergen Petzoldt - prorector, profesorul Peter Schaaf - 

decanul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia 

Comunicaţiilor (Univ. Ilmenau), profesorul Frank Berger - 

membru al aceleiaşi facultăţi, şi dr. Frank March - 

directorul Școlii Internaţionale (Univ. Ilmenau). 

În intervenţia sa, profesorul Adrian Graur a vorbit, printre 

altele, despre parcursul colaborării dintre cele două 

instituţii, făcând referiri şi la perioada în care a fost rector 

al universităţii sucevene: 



„Mărturisesc că acordul de colaborare semnat între 

Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava şi 

Universitatea Tehnică din Ilmenau, în 2011, nu a fost 

motivat de capricii academice, ambiţie sau vanitate. La 

acel moment, am simţit instinctiv că regiunea din care 

provin mi-a dăruit puteri speciale pentru a produce 

schimbări în bine în vieţile oamenilor. S-a dovedit că, în 

timp ce proiectele pe care am reuşit să le terminăm au 

arătat ceea ce ştim, proiectele noastre viitoare decid ceea 

ce vom învăţa”, a menţionat Graur. 

  

„Aţi onorat, de fapt, Bucovina mea iubită” 

În partea a doua a discursului, profesorul Graur a reamintit 

membrilor prezidiului şi comunităţii academice din 

Ilmenau despre contribuţia lumii germanice la progresul 

economic, social şi cultural al Bucovinei. La final, 

profesorul Adrian Graur a mulţumit celor care l-au propus 

şi susţinut pentru acordarea importantei distincţii, 

considerând că aceasta aparţine, în egală măsură, 

comunităţii căreia el şi-a dedicat întreaga carieră: „Vă 

mulţumesc pentru acest prestigios Doctorat onorific, 

acordat de Universitatea din Ilmenau. Prin onoarea pe care 

mi-aţi acordat-o astăzi, aţi onorat, de fapt, Bucovina mea 

iubită. Totodată, îmi extind sincera recunoştinţă către cei 

care m-au recomandat pentru această distincţie: profesorul 

Andreas Steimel şi profesorul Mihai Cernat. Acum ştiu că 

nici o prietenie nu este accidentală; am înţeles că prietenii 

adevăraţi sunt ca fulgii de zăpadă: toţi diferiţi şi toţi 



frumoşi”.  

 

 

 

 

N.B. 

 

 

 

 

Universitarul sucevean 

Adrian Graur, distins cu 

titlul de Doctor Honoris 

Causa al Universității 

Tehnice din Ilmenau, 

Germania 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.2 

 

Fostul rector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

profesor univ.dr.ing. Adrian Graur, a fost distins cu titlul 

onorific de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice 

din Ilmenau, în semn de recunoaștere a realizărilor 

științifice ale domniei sale și pentru contribuția la 

dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre cele două 

instituții, precum și a relațiilor generale dintre România și 

Germania. 

În intervenția sa, prof. univ.dr.ing. Adrian Graur a vorbit, 

printre altele, despre parcursul colaborării dintre cele două 

instituții, făcând referiri și la perioada în care a fost rector 

al universității sucevene. 

„Mărturisesc că acordul de colaborare semnat între 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 

Universitatea Tehnică din Ilmenau, în 2011, nu a fost 

motivat de capricii academice, ambiție sau vanitate. La 

acel moment, am simțit instinctiv că regiunea din care 

provin mi-a dăruit puteri speciale pentru a produce 

schimbări în bine în viețile oamenilor. S-a dovedit că, în 

timp ce proiectele pe care am reușit să le terminăm au 

arătat ceea ce știm, proiectele noastre viitoare decid ceea 

ce vom învăța. 

Nu mă las cuprins de nostalgie atunci când mă plimb prin 



campus și îmi amintesc zilele în care ocupam funcția de 

rector. Soția mea mă îndeamnă adeseori să îmi fac ordine 

pe biroul de lucru. <<Este prea sufocant aici>> îmi spune, 

<<sunt prea multe cărți, prea multe stive prin jur>>. Mi-e 

greu să fac să dispară toate acele lucruri. Cea mai eficientă 

metodă de apărare este un citat aparținând fizicianului 

american Michio Kaku, care spunea: <<este inutil să ai un 

birou drăguț și ordonat deoarece înseamnă că nu faci 

nimic>>”, a spus universitarul sucevean. 

În partea a doua a discursului, Adrian Graur a reamintit 

distinșilor membri ai prezidiului și comunității academice 

din Ilmenau despre contribuția lumii germanice la 

progresul economic, social și cultural al Bucovinei. 

„Impactul german asupra dezvoltării Bucovinei a fost 

considerabil. Numeroase îmbunătățiri în tehnicile 

agricole, în comercializarea pădurilor, introducerea 

conceptelor vestice în legislație, educație, jurnalism și arte 

se află printre multele contribuții materiale și culturale în 

spațiul lor de adopție. Germanizarea Bucovinei nu a fost 

în intenția lui Iosif al II-lea sau a succesorilor săi și nici nu 

a avut loc de fapt. 

Cred că am reușit să îndeplinim acel vis. Logo-ul 

universității mele este o stilizare a coroanei lui Ștefan cel 

Mare, ceea ce invită la multiple interpretări: lupta pentru 

ceva măreț, care transcende sinele, implicarea în activități 

dinamice, prețuirea gândirii libere, demnitatea umană și 

colaborarea. Universitatea pe care o reprezint, astăzi, aici, 

a parcurs un drum lung și va continua să se dezvolte, 



beneficiind de sprijinul unor prieteni adevărați, cum sunt 

cei din Thuringia”, a mai spus prof. univ.dr.ing. Adrian 

Graur. 

La final, Adrian Graur a mulțumit celor care l-au propus și 

susținut pentru acordarea importantei distincții, 

considerând că aceasta aparține, în egală măsură, 

comunității căreia domnia sa și-a dedicat întreaga carieră. 
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Ambasadorul Rusiei a declarat la Suceava că armata rusă 

nu intervine în estul Ucrainei: Când am intervenit în 

Abhazia, din greșeală am ajuns până la Tbilisi. Rectorul 

USV: Ar trebui să cooperăm în cercetare și să 

îmbunătățim sistemul de frânare al tancurilor rusești. 
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Parcursul profesional al profesorui univ.dr.ing. Adrian 

Graur, rector al Universității „Stefan cel Mare” din 

Suceava în perioada 2004-2012, s-a bucurat de o apreciere 

constantă atât pe plan național, cât și internațional, domnia 

sa fiind distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al 

Universității Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți și 

al Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău. 



O nouă certificare a meritelor profesorului Adrian Graur a 

venit luni, 6 noiembrie a.c., în Germania, când, în cadrul 

unei ceremonii de o înaltă ținută academică, acestuia i-a 

fost conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al 

Universității Tehnice din Ilmenau, în semn de 

recunoaștere a realizărilor științifice ale domniei sale și 

pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor de cooperare 

dintre cele două instituții, precum și a relațiilor generale 

dintre România și Germania.  Din comisia de acordare a 

titlului au făcut parte profesorul Peter Scharff, Rector al 

Universității Ilmenau, profesorul Juergen Petzoldt, 

Prorector, profesorul Peter Schaaf, Decanul Facultății de 

Inginerie Electrică și Tehnologia Comunicațiilor (Univ. 

Ilmenau), profesorul Frank Berger, membru al aceleiași 

facultăți, și Dr. Frank March, Directorul școlii 

Internaționale (Univ. Ilmenau). 

În intervenția sa, profesorul Adrian Graur a vorbit, printre 

altele, despre parcursul colaborării dintre cele două 

instituții, făcând referiri și la perioada în care a fost rector 

al universității sucevene: „Mărturisesc că acordul de 

colaborare semnat între Universitatea <<Stefan cel 

Mare>> din Suceava și Universitatea Tehnică din 

Ilmenau, în 2011, nu a fost motivat de capricii academice, 

ambiție sau vanitate. La acel moment, am simțit instinctiv 

că regiunea din care provin mi-a dăruit puteri speciale 

pentru a produce schimbări în bine în viețile oamenilor. S-

a dovedit că, în timp ce proiectele pe care am reușit să le 

terminăm au arătat ceea ce știm, proiectele noastre 

viitoare decid ceea ce vom învăța.” 



„Nu mă las cuprins de nostalgie atunci când mă plimb prin 

campus și îmi amintesc zilele în care ocupam funcția de 

rector. Soția mea mă îndeamnă adeseori să îmi fac ordine 

pe biroul de lucru. <<Este prea sufocant aici>> îmi spune, 

<<sunt prea multe cărți, prea multe stive prin jur>>. Mi-e 

greu să fac să dispară toate acele lucruri. Cea mai eficientă 

metodă de apărare este un citat aparținând fizicianului 

american Michio Kaku, care spunea: „este inutil să ai un 

birou drăguț și ordonat deoarece înseamnă că nu faci 

nimic.”, a spus Adrian Graur. 

În partea a doua a discursului, profesorul Graur a reamintit 

distinșilor membri ai prezidiului și comunității academice 

din Ilmenau despre contribuția lumii germanice la 

progresul economic, social și cultural al Bucovinei. 

„Impactul german asupra dezvoltării Bucovinei a fost 

considerabil. Numeroase îmbunătățiri în tehnicile 

agricole, în comercializarea pădurilor, introducerea 

conceptelor vestice în legislație, educație, jurnalism și arte 

se află printre multele contribuții materiale și culturale în 

spațiul lor de adopție. Germanizarea Bucovinei nu a fost 

în intenția lui Iosif al II-lea sau a succesorilor săi și nici nu 

a avut loc de fapt. Cred că am reușit să îndeplinim acel 

vis. Logo-ul universității mele este o stilizare a coroanei 

lui Stefan cel Mare, ceea ce invită la multiple interpretări: 

lupta pentru ceva măreț, care transcende sinele, implicarea 

în activități dinamice, prețuirea gândirii libere, demnitatea 

umană și colaborarea. Universitatea pe care o reprezint, 

astăzi, aici, a parcurs un drum lung și va continua să se 

dezvolte, beneficiind de sprijinul unor prieteni adevărați, 



cum sunt cei din Thuringia”, a declarat profesorul 

sucevean. 

La final, profesorul Adrian Graur a mulțumit celor care l-

au propus și susținut pentru acordarea importantei 

distincții, considerând că aceasta aparține, în egală 

măsură, comunității căreia domnia sa și-a dedicat întreaga 

carieră: „Vă mulțumesc pentru acest prestigios Doctorat 

onorific, acordat de Universitatea din Ilmenau.Prin 

onoarea pe care mi-ați acordat-o astăzi, ați onorat, de fapt, 

Bucovina mea iubită. Totodată, îmi extind sincera 

recunoștință către cei care m-au recomandat pentru 

această distincție: Profesorul Andreas Steimel și 

Profesorul Mihai Cernat. Acum știu că nici o prietenie nu 

este accidentală; am înțeles că prietenii adevărați sunt ca 

fulgii de zăpadă: toți diferiți și toți frumoși. 

 

 

 

 

A.I. 

 

 

 

 

 

 

 

USV, dublu medaliată cu 

aur la Salonul internațional 

de inventică Iena 2017 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

 

Pg.4 

 

In perioada 2 – 5 noiembrie 2017, la Nürnberg (Germania) 

s-a desfășurat Salonul internațional de inventică  iENA – 

2017, cea mai prestigioasă manifestare în domeniu. Ediția 

din acest an a Salonului s-a bucurat de participarea a 31 de 

țări, care au prezentat peste 800 de invenții. 

La secțiunea dedicată universităților, în care s-au înscris 

37 de instituții de învățământ superior, Universitatea 

„Stefan cel Mare” din Suceava a obținut două medalii de 

aur și una de argint, alături de alte două medalii speciale, 

acordate unor invenții care au făcut dovada remarcabilei 



colaborări inter- și trans-disciplinare dintre membrii 

comunității noastre academice. 

Invențiile care au obținut medalii de aur sunt: Obiectiv de 

microscop cu focalizare automată, autori: prof. univ. dr. 

ing. Gheorghe Gutt, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa și 

prof. univ. dr. Mihai Dimian și Aparat pentru 

determinarea automată a permeabilității membranelor la 

lichide apoase, autori: prof. univ. dr. ing. Sonia Amariei, 

prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt și drd. ing. Liliana 

Norocel. 

Medalia de argint a fost acordată invenției Sistem 

electronic pentru asistarea bicicletelor în mers, ai cărei 

autori sunt prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt și prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa. 

Totodată, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Gutt a fost 

nominalizat și  admis pentru a face parte din juriul 

internațional al Salonului iENA 2018 – Nürnberg. 
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Meci cu miza dubla pentru CSU Suceava, care evolueaza 

vineri seara, cu incepere de la orele 18.00, la Fagaras, pe 

terenul uneia dintre contracandidatele directe in lupta 

pentru mentinerea in Liga Zimbrilor. 

Adi Chirut este constient ca o victorie in Ardeal le-ar 

usura universitarilor misiunea in play-out. “Suntem 



obligati sa luam cele trei puncte, pentru ca jucam cu o 

echipa cu care ne batem pentru evitarea retrogradarii. O 

victorie la Fagaras ne-ar ajuta mult in play-out. Ne 

asteptam insa la un meci greu, deoarece Fagarasul a 

crescut in joc in acest sezon, are o aparare masiva, dura, 

mai ales pe teren propriu si nu ne va oferi prea multe 

spatii. Cel mai important este psihicul jucatorilor, care 

trebuie sa se mobilizeze la maximum in acest meci. Nu va 

fi o mare tragedie daca pierdem, dar sunt trei puncte vitale 

pentru noi”, a declarat Adi Chirut 

In conditiile in care Cristi Tcaciuc nu s-a refacut dupa 

operatie, universitarii vor incepe si meciul de vineri cu 

tanarul Eduard Duman intre buturi. “Ne asteapta o partida 

dificila, dar sunt sigur ca vom da totul pe teren pentru a 

lua cele trei puncte. Am o noua sansa sa joc, sa-mi pot 

ajuta echipa si sa demonstrez de ce sunt in stare. Imi pare 

rau de accidentarea lui Cristi, dar pana la urma e o 

oportunitate pentru mine. Este greu sa treci de la juniori la 

seniori, mai ales in Liga Zimbrilor, unde diferenta este 

foarte mare. Mi-a fost greu sa acomodez, dar cred ca sunt 

pe drumul cel bun”, a declarat tanarul portar sucevean 

inaintea meciului de la Fagaras. 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

prof.dr.ing. Valentin Popa, prezent joi la semninarul 

economic la care a participat și ambasadorul Federației 

Ruse la București, Valery Kuzmin, i-a atras atenția 



 

 

 

 

feri de manipulare. Vizita 

dumneavoastră la Suceava e 

mai mult de îmbunătățire a 

imaginii Federației Ruse în 

regiune 

 

acestuia că la acest seminar a fost prea puțină economie și 

că a fost mai mult politică și că acum se fac chiar și 

cursuri pentru a identifica manipularea și consideră că 

ambasadorul a venit la Suceava mai mult pentru 

îmbunătățirea Federației Ruse în regiune. 

„S-a vorbit prea puțin de economie. În discurs au fost mai 

multe apărări. Vă spun că dacă Federația Rusă nu a greșit 

cu nimic nu trebuie să se apere de nimic”, a spus rectorul 

USV. 

El consideră că vizita ambasadorului la Suceava seamănă 

mai mult cu o vizită de îmbunătățire a imaginii Federației 

Ruse în regiune, ceea ce este îmbucurător și l-a felicitat 

pentru această inițiativă. 

„În universitate suntem obișnuiți să ascultăm toate 

punctele de vedere și astăzi trebuie să învățăm și chiar să 

facem cursuri pentru a ne feri de manipulare pentru că 

suntem conștienți să suntem înconjurați de tehnici de 

manipulare din toate părțile”, a spus Valentin Popa. 

El a mai arătat că un forum economic fără educație nu 

poate fi posibil și a arătat o experiență proprie trăită la 

Moscova. 

„Foarte de curând am călătorit spre est și am utilizat liniile 

aeriene ale Federației Ruse. Am luat avionul de la 

Chișinău și am schimbat avionul în Moscova. La intrarea 

în graniță, deși eram cu un pașaport român, venind de pe 

Chișinău agentul de la frontieră nu a conceput sub nicio 

formă să vorbească decât în rusă deși am încercat să 



vorbesc în engleză. E un semn pentru cum suntem 

percepuți noi și basarabenii”, a spus Popa. 

El a mai arătat că Federația Rusă nu se mai preocupă de 

studiul limbii ruse, precizând că, în schimb, la 

Universitatea Suceava statul chinez finanțează doi lectori 

și în fiecare an 50-60 de români încearcă să învețe limba 

chineză. 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

Spectacolul de teatru 

„Cyrano de Bergerac, 

poate…”, pe scena USV 
 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Evenimente 

 

Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava găzduiește miercuri, 15 noiembrie a.c., 

de la ora 19.00, spectacolul de teatru „Cyrano de 

Bergerac, poate…”, în regia lui Adrian Iclenzan, ce îl are 

în distribuție pe actorul Cătălin Ștefan Mîndru. 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Medalii de aur pentru 

cercetătorii USV la Salonul 

Internațional de Inventică 

iENA din Germania 
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Educație 

 

 

Cîțiva cercetători de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava au cîștigat două medalii de aur, una de argint 

și două medalii speciale, la ediția 2017 a Salonului 

Internațional de Inventică iENA, din Nürnberg-Germania. 

Potrivit unui comunicat al USV, invențiile medaliate cu 

aur sînt: „Obiectiv de microscop cu focalizare automată” 

și „Aparat pentru determinarea automată a permeabilității 



membranelor la lichide apoase”. 

Prima este realizată de profesorul universitar doctor 

inginer Gheorghe Gutt, rectorul Valentin Popa și 

prorectorul cu activitatea științifică Mihai Dimian, iar 

cealaltă de profesorul universitar doctor inginer Sonia 

Amariei, Gheorghe Gutt și doctorandul inginer Liliana 

Norocel. Medalia de argint a fost acordată invenției 

„Sistem electronic pentru asistarea bibicletelor în mers”, 

ai cărei autori sînt Gheorghe Gutt și Valentin Popa. În 

comunicatul Universității din Suceava se precizează că 

profesorul Gutt a fost nominalizat și admis pentru a face 

parte din juriul internațional al ediției 2018 a 

Salonului    de la Nürnberg. 

 

 

__________ 

 

 

 

 

Studenți, angajatori și cadre 

didactice au participat la o 

masă rotundă, la Facultatea 

de Silvicultură 

 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

 

Social 

 

În cadrul proiectului „Corelarea ofertei educaționale a USV în 

vederea integrării studenților și absolvenților pe piața muncii”, 

joi, 9 noiembrie 2017, începând cu ora 14°°, s-a desfășurat o 

masă rotundă cu tema Adaptarea curriculei în vederea asigurării 

de competențe în concordanță cu cerințele mediului economico‐
social. 

În cadrul acestei întâlniri s-a făcut o analiză a planului de 

învățământ de la specializarea Ecologie și protecția mediului, 

din cadrul Facultății de Silvicultură, în vederea unei mai bune 

corelări a cunoștințelor și competențelor obținute de absolvenții 

USV cu cerințele pieței muncii. 

La analiza calitativă au participat studenți, angajatori și cadre 

didactice. 

 

 

  

 

 

 

 



__________ 

 

 

USV, MEDALIATĂ CU AUR ȘI 

ARGINT LA SALONUL 

INTERNAȚIONAL DE 

INVENTICĂ IENA 2017 

 

www.vivafm.ro Știri 

Suceava 

În perioada 2 – 5 noiembrie 2017, la Nürnberg 

(Germania), s-a desfășurat Salonul internațional de 

inventică iENA – 2017, cea mai prestigioasă manifestare 

în domeniu. Ediţia din acest an a Salonului s-a bucurat de 

participarea a 31 de ţări, care au prezentat peste 800 de 

invenții. 

La secțiunea dedicată universităților, în care s-au înscris 

37 de instituţii de învăţământ superior, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut două medalii de 

aur şi una de argint, alături de alte două medalii speciale, 

acordate unor invenţii care au făcut dovada remarcabilei 

colaborări inter și transdisciplinare dintre membrii 

comunităţii noastre academice. 

Invențiile premiate cu medalii de aur sunt Obiectiv de 

microscop cu focalizare automată, autori: prof. univ. dr. 

ing. Gheorghe GUTT, prof. univ. dr. ing. Valentin POPA 

şi prof. univ. dr. Mihai DIMIAN şi Aparat pentru 

determinarea automată a permeabilităţii membranelor la 

lichide apoase, autori: prof. univ. dr. ing. Sonia 

AMARIEI, prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT şi drd. 

ing. Liliana NOROCEL. 

Medalia de argint a fost acordată invenției Sistem 

electronic pentru asistarea bicicletelor în mers, ai cărei 

autori sunt prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT şi prof. 

univ. dr. ing. Valentin POPA. 

Totodată, domnul prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT a 

fost nominalizat și admis pentru a face parte din juriul 



internațional al Salonului iENA 2018 – Nürnberg. 
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RECTORUL USV CRITIC LA 

ADRESA AMBASADORULUI 

RUSIEI 
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Știri 

 

 

La întâlnirea pe teme economice de la Palatul 

Administrativ Suceava, rectorul Universității Suceava, 

VALENTIN POPA, a avut mai multe remarci la adresa 

declarațiilor politice ale ambasadorului rus VALERY 

KUZMIN. 

După ce diplomatul rus s-a referit la conflictele din 

Ucraina și Siria și la situația economică mondială,  POPA 

a replicat, atunci când a fost solicitat să ia cuvântul, că 

vizita la Suceava “este una de îmbunătățire a imaginii 

Federației Ruse în regiune”. 

 În ceea ce privește dezvoltarea relațiilor de învățământ, 

POPA a completat că Rusia nu are nicio legătură 

instituțională cu USV, în condițiile în care China 

finanțează activitatea a 2 lectori. 

 

 


