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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. 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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Odată cu eșecul de la 

Făgăraș, este clar că CSU 

Suceava va evolua în play-

out 
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CSU Suceava a pornit optimistă la Făgărș pentru duelul cu 

echipa locală din cadrul etapei a X-a a Ligii Naționale de 

handbal masculin. Deși privată de aportul a patru jucători 

buni, Burlacu, Cristi Tcaciuc, Șoldănescu și Polocoșer, 

gruparea pregătită de Adrian Chiruț s-a bazat și pe 

istoricul disputelor cu gruparea brașoveană din primul 

eșaon valoric, sucevenii câștigând de fiecare dată. 

De data aceasta calculele nu s-au potrivit și gazdele s-au 

impus cu 30-27. Fostul echipier al Sucevei, Florin 

Acatrinei, a făcut un meci mare în care a demonstrat că 

are valoare și tehnică și merită toată atenția, el marcând nu 

mai puțin de 12 goluri pentru echipa din Făgăraș. 

La pauză a fost 13-11 în favoarea gazdelor care au fost 

mai inspirate pe faza de atac. Deși au revenit puternic în 

prima parte a reprizei secunde, oaspeții s-au „tăiat” din 

nou pe final, așa cum au făcut-o de fiecare dată în ultimele 

jocuri, și în consecință au pierdut o partidă care ar fi 

trebuit câștigată. Iar veteranul Florin Ciubotariu a fost cel 



mai bun marcator al sucevenilor cu 9 goluri marcate, 

ceilalți ratând din toate pozițiile. 
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Bucovina şi Universitatea 

Suceava într-o conferinţă 

internaţională 

(11.11.2017) 

 

 

 

https://www.crainou.ro

/2017/11/11/bucovina-

si-universitatea-

suceava-intr-o-

conferinta-

internationala/ 

 

 

Actualitate 

În perioada 2-5 noiembrie 2017, Universitatea „Al. I. 

Cuza” Iaşi a fost gazdă şi coorganizatoare (alături de 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, cu sprijinul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni) a 

Conferinţei Internaţionale „Identităţi etno-confesionale şi 

reprezentări ale celuilalt în spaţiul est-european: între 

stereotip şi voinţa de a cunoaşte”), coordonată de 

universitarii Cristina Preutu şi George Enache. Salutată de 

secretarul de stat Ovidiu Iane, decanul Facultăţii de Istorie 

ieşene – Petronel Zahariuc, prorectorul Universităţii Iaşi – 

Gheorghe Iacob, de coordonatorii proiectului şi cu 

prelegeri inaugurale ţinute de profesorii Alexandru-Florin 

Platon (Universitatea Iaşi) şi Gheorghe Cliveti (directorul 

Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” Iaşi), Conferinţa a 

avut şi o interesantă secţiune „Multiplele identităţi ale 

Bucovinei”. Moderată de CS. I Silviu B. Moldovan, 

secţiunea s-a constituit pe comunicările ştiinţifice 

susţinute de Nadia Bureiko (Kiev) şi Teodor Moga (Iaşi), 

Florin-Teodor Olariu şi Veronica Olariu (Institutul de 

Filologie Română „Al. Philippide” al Filialei Iaşi a 

Academiei Române) şi Niadi-Corina Cernica 

(Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava). 

Intervenţia dlui secretar de stat a pus accent pe diferenţa 

personală de percepere a Chişinăului şi a Cernăuţiului 

înainte şi după ce a ajuns în aceste locuri ale 

patriotismului „corect, real şi sănătos”, urmată de 

convingerea că „dacă toţi românii din România ar merge 

https://www.crainou.ro/2017/11/11/bucovina-si-universitatea-suceava-intr-o-conferinta-internationala/
https://www.crainou.ro/2017/11/11/bucovina-si-universitatea-suceava-intr-o-conferinta-internationala/
https://www.crainou.ro/2017/11/11/bucovina-si-universitatea-suceava-intr-o-conferinta-internationala/


la Chişinău, la Cernăuţi şi, de ce nu, în Serbia, ar gândi 

altfel”. Cu atât mai mult cu cât, a spus, se observă o 

revigorare a interesului pentru românii de pretutindeni. 

Reţinându-i mărturisirea, nu pot să nu aduc aminte 

autorităţilor sucevene că mica şi însemnata posibilitate a 

plecării unui sucevean dimineaţa la Cernăuţi cu 

întoarcerea seara, după o vizită a oraşului cu familia, cu 

prietenii săi din alte părţi ale României, nu există, 

deoarece nu avem curse directe, legale, auto sau feroviare 

Suceava-Cernăuţi-Suceava, imposibilitate de care se 

loveşte şi locuitorul nordului Bucovinei, dornic să vadă 

Suceava în cuprinsul unei zile. Dar dacă nu avem cursă 

directă Suceava-Putna, ce să ne mai mirăm de inexistenţa 

uneia permanente, judicios (poate un pic şi afectiv?!) 

gândite între două oraşe care au reprezentat ceva – şi nu 

puţin! – în istoria neamului românesc! Dl Ovidiu Iane a 

mai vorbit şi despre înfrăţiri de oraşe, de parteneriate 

(preponderent viitoare) ale Ministerului cu lideri de 

opinie, cu asociaţii ale românilor de lângă Ţară, lucruri 

frumoase şi bune şi binevenite, când vor fi să fie. 

Şi din prelegerea prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti am notat 

o observaţie, şi anume că „se pedalează prea mult pe 

aspectul bucovinean”, ideea fiind aceea că bucovinenii nu 

se mai consideră moldoveni, deşi ei, împreună cu 

maramureşenii, au creat Moldova (statul feudal, fireşte!). 

Necunoscătoare de engleză, spre deosebire de restul 

participanţilor (cu excepţia câtorva din Ucraina, cărora le-

a fost prezentat un rezumat în ucraineană), nu am putut 

urmări comunicarea semnată de Nadia Bureiko (Head for 



Europeanisation Studies, Foreign Policy Council‚ 

Ukrainian Prism’ Kiev) şi de Teodor Moga (Centrul de 

Studii Europene, Facultatea de Drept, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi) – „In search of identity: 

testing self-perceptions and attachments in Bukovyna”, 

dar sperând să obţin traducerea acesteia în limba română 

după publicarea volumului care va reuni lucrările 

Conferinţei, nu pot să trec totuşi peste una din concluzii, 

evidenţiată de discuţiile din finalul secţiunii „Multiplele 

identităţi ale Bucovinei”, şi anume că românii din Ucraina 

ar fi mai puţin ataşaţi de statul ucrainean decât ucrainenii 

din România de statul nostru. Nu ştiu pe ce chestionar şi 

pe ce răspunsuri se bazează o astfel de concluzie, oricum, 

cu siguranţă, nu pe protestele românilor din Cernăuţi 

stârnite de izgonirea limbii române din toate treptele 

Învăţământului din Ucraina superioare ciclului primar, 

deoarece şi în România românii ies des cu proteste în 

stradă şi nimeni nu-i acuză de lipsă de loialitate faţă de 

statul român. 

Deosebit de interesantă mi s-a părut comunicarea 

cercetătorilor ştiinţifici doctori Florin-Teodor Olariu şi 

Veronica Olariu despre „Competenţe şi reprezentări 

sociolingvistice la polonezii şi huţulii din Bucovina”, 

notând şi efortul existent în prezent la cartografierea 

diversităţii lingvistice pentru „Atlasul lingvistic audio-

vizual al Bucovinei”. Şi venind dintr-un orizont de interes 

permanent, nu numai la semnatara acestor rânduri, cum au 

dovedit întrebările adresate la urmă autoarei, lect. univ. dr. 

Niadi-Corina Cernica (Universitatea „Ştefan cel Mare” 



Suceava), să menţionăm şi ultima comunicare a secţiunii, 

„Fantasticul – o caracteristică a culturii populare din 

Bucovina”, care valorifică astfel şi în mediul academic 

bogăţia de informaţii existentă în cărţile lui Mihai 

Camilar, cu o interpretare din perspectivă filosofică la 

care merită să medităm. 

Prezenţa Universităţii sucevene, evidenţiată în titlu, a fost 

susţinută şi de lect. univ. dr. Dinu Bălan. Transcriem cu o 

plăcere egală cu regretul de a nu fi urmărit-o în plen titlul 

comunicării sale: „Un mediator între confesiuni: Marius 

Teodorian-Carada în Jurnalul arhiepiscopului Raymund 

Netzhammer”. 

Cât despre Conferinţă în ansamblu, plină de dinamism 

ştiinţific şi de atractivitate prin însuşi caracterul ei 

interdisciplinar, pe lângă felicitările cuvenite 

coordonatorilor de proiect şi organizatorilor, să reluăm 

observaţia formulată de multe ori pe parcursul desfăşurării 

lucrărilor sale: cere noi ediţii, continuitate.  
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CSU Suceava a ajuns pe penultimul loc în Liga Zimbrilor 

la handbal masculin, după ce a pierdut vineri seară, pe 

terenul celor de la CSM Făgăraș, cu scorul de 27-30, într-

o partidă contând pentru etapa a X-a a sezonului regulat. 

Plecată în Ardeal fără patru jucători, Soldănescu, 

Polocoșer, Burlacu și portarul Cristi Tcaciuc, gruparea 

suceveană s-a văzut condusă după prima repriză la o 

diferență de două goluri, scor 11-13. Universitarii au 



egalat situația de pe tabelă în minutul 42, la 17-17, dar au 

cedat fizic pe final. Pe fondul golurile marcate de Florin 

Acatrinei, care a punctat de 12 ori în poarta fostei sale 

formații, gazdele s-au desprins decisiv în ultimele zece 

minute de joc, în care au dus scorul de la 23-21 la 27-21. 

CSM Făgăraș – CSU Suceava s-a terminat 30-27, iar trupa 

lui Adrian Chiruț suferă a șaptea înfrângere în zece etape. 

CSU Suceava: Duman, Bobeică – Ciubotariu (9 goluri), 

Tîrzioru (4), Petrea (4), Olariu (3), Sipka (2), Costea (1), 

Alexa (1), Baican (1), M. Sandu (1), Poteră (1), I. 

Tcaciuc. 
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Odată cu eșecul de la 

Făgăraș, este clar că CSU 

Suceava va evolua în play-

out 

 

 

 

www.svnews.ro 

 

 

 

Sport 

 

 

IDEM 

 

 

_________ 

 

 

 

Replica rectorului 

universitatii din Suceava 

dupa ce ambasadorul 

Kuzmin a spus ca armata 

rusa a ajuns din greseala 

pana la Tbilisi: Am putea 

lucra la sistemul de franare 

al tancurilor rusesti 

 

 

www.hotnews.ro 

 

 

Actualitate 

 

Ambasadorul Federatiei Ruse, Valeri Kuzmin, a declarat, 

joi, la un seminar organizat la Suceava ca armata rusa nu 

intervine in estul Ucrainei si a explicat ca atunci cand a 

intervenit in Abhazia, din greseala a ajuns pana la Tbilisi, 

fapt ce l-a determinat pe rectorul Universitatii Suceava, 

Valentin Popa, sa spuna ca e nevoie de o colaborare 

stiintifica astfel incat cercetatorii din cele doua tari sa 

lucreze la sistemul de franare al tancurilor care sa 

http://www.hotnews.ro/


(10.11.2017) 

 

opreasca mai repede, scrie NewsBucovina. 

 

„Rusia, niciodata nu a intervenit in Donbas pentru ca 

atunci cand a intervenit in Abhazia in doua zile, din 

greseala a ajuns in Tbilisi, dar dupa ce au inteles greseala 

au dat comanda si trupele s-au retras” spus Kuzmin.   

 

Rectorul Universitatii „Ștefan cel Mare„ prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa i-a spus ambasadorului ca a fost de 

curand in Georgia si ca, vorbind metaforic, inca se mai 

vad urmele tancurilor oprite la 25 de kilometri de Tbilisi. 

 

„Iata un motiv pentru care ar trebui sa colaboram in 

domeniul economic si stiintific. Poate impreuna, cele doua 

state, cercetatorii din cele doua state, ar putea lucra la 

sistemul de franare al tancurilor astfel incat sa se opreasca 

mai repede si nu in cativa zeci de kilometri”, a spus 

Valentin Popa. 

 

 

 

__________ 

 

 

Senzațional! Dovada că 

România are încă oameni 

mai inteligenți ca rușii! 

Replica rectorului din 

Suceava dată ambasadorului 

rus este genială 

(10.11.2017) 

 

 

www.comisarul.ro 

 

 

Articol/ 

Senzațional 

 

 

Dovada că România are încă oameni mai inteligenți ca 

rușii! Replica rectorului din Suceava dată ambasadorului 

rus este genială! 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 i-a răspuns: Ar trebui să 

cooperăm în cercetare și să îmbunătățim sistemul de 

frânare al tancurilor rusești. 

Ambasadorul Federației Ruse, Valery Kuzmin, a declarat, 



joi, la un seminar organizat la Suceava că armata rusă nu 

intervine în estul Ucrainei și a explicat că atunci când a 

intervenit în Abhazia, din greșeală a ajuns până la Tbilisi, 

fapt ce l-a determinat pe rectorul Universității Suceava, 

Valentin Popa, să spună că e nevoie de o colaborare 

științifică astfel încât cercetătorii din cele două țări să 

lucreze la sistemul de frânare al tancurilor care să 

oprească mai repede, relatează News Bucovina. 

Diplomatul rus a spus în cadrul unui seminar cu teme 

economice că Federația Rusă este acuzată de anexarea 

forțată a Crimeei, dar susține că acesta a fost rezultatul 

unui referendum corect și astfel Crimeea a ajuns în 

teritoriul Federației Ruse. 

„Rusia, niciodată nu a intervenit în Donbas pentru că 

atunci când a intervenit în Abhazia în două zile, din 

greșeală a ajuns în Tbilisi, dar după ce au înțeles greșeala 

au dat comandă și trupele s-au retras”   spus Kuzmin. 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa i-a spus ambasadorului că a fost de 

curând în Georgia și că, vorbind metaforic, încă se mai 

văd urmele tancurilor oprite la 25 de kilometri de Tbilisi. 

„Iată un motiv pentru care ar trebui să colaborăm în 

domeniul economic și științific. Poate împreună, cele două 

state, cercetătorii din cele două state, ar putea lucra la 

sistemul de frânare al tancurilor astfel încât să se oprească 

mai repede și nu în câțiva zeci de kilometri”, a spus 

Valentin Popa. 



 

 

 

 

_________ 

 

 

Ambasadorul Rusiei: „Cand 

am intervenit in 

Abhazia, din greseala am 

ajuns pana la Tbilisi”. Ce 

replica a primit la Suceava 

 

 

 

www.ziare.com 

 

 

Actualitate 

 

Ambasadorul Federatiei Ruse, Valery Kuzmin, a declarat 

ca armata rusa nu intervine in estul Ucrainei, un argument 

fiind acela ca, atunci cand a intervenit in Abhazia, „din 

greseala” a ajuns pana la Tbilisi. Rectorul Universitatii 

„Ștefan cel Mare” din Suceava i-a dat o replica pe masura. 

 

Prezent la un seminar pe teme economice organizat la 

Suceava, Valery Kuzmin a sustinut ca tara sa este acuzata 

pe nedrept de anexarea fortata a Crimeei, fiind vorba, de 

fapt, despre un „referendum organizat corect”. 

 

„In ceea ce priveste estul Ucrainei, din Ucraina ati auzit 

scenarii despre trupe rusesti care s-ar afla in aceasta 

regiune, despre influenta pe care o are Federatia Rusa in 

aceasta zona. Pana acum, nici macar o filmare a satelitilor 

americani nu a aratat un numar sau un automobil care sa 

apartina Federatiei Ruse. 

Rusia niciodata nu a intervenit in Donbas, pentru ca atunci 

cand a intervenit in Abhazia, in doua zile, din greseala a 

ajuns in Tbilisi, dar dupa ce au inteles greseala au dat 

comanda si trupele s-au retras”, a spus Kuzmin, citat 

de News Bucovina. 

 

In replica, rectorul Universitatii „Ștefan cel Mare”, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa (foto), a declarat ca a fost 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/207672/ambasadorul-rusiei-declarat-la-suceava-ca-armata-rusa-nu-intervine-estul-ucrainei-cand-intervenit-abhazia-din-greseala-ajuns-pana-la-tbilisi-rectorul-usv-ar-trebui-sa-cooperam-cer


recent in Georgia si acolo inca se mai vad urmele 

tancurilor oprite la 25 de km de Tbilisi, metaforic vorbind. 

 

„Iata un motiv pentru care ar trebui sa colaboram in 

domeniul economic si stiintific. Poate impreuna, cele doua 

state, cercetatorii din cele doua state, ar putea lucra la 

sistemul de franare al tancurilor, astfel incat sa se opreasca 

mai repede si nu in cativa zeci de kilometri”, a comentat 

ironic Valentin Popa. 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Dialog, la Suceava, între 

ambasadorul rus și rectorul 

USV. „Când am intervenit 
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trebui să cooperăm să 

îmbunătățim sistemul de 

frânare al tancurilor rusești” 
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Eveniment 

 

Ambasadorul Rusiei în România, Valery Kuzmin, a 

efectuat o vizită, joi, la Suceava, unde a participat la un 

eveniment desfășurat în colaborare cu Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Debordând de aroganța care l-a făcut remarcat de la 

sosirea în România, ambasadorul a continua linia de 

comunicare specifică Rusiei privind conflictul din Ucraina 

și atacurile la adresa Vestului. Acest lucru l-a adus într-un 

duel verbal cu rectorul Universității care nu a ezitat în 

nicio secundă să îl contrazică și chiar să îl ironizeze pe 

diplomat. 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Rusia propune UNIREA 

României cu Republica 

Moldova: S-ar putea 

întâmpla, cu o singură 
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Social 

 

Ambasadorul Federaţiei Ruse în România, Valeri Kuzmin, 

propune organizarea unui referendum cu privire la unirea 

Republicii Moldova cu România.  

http://www.b1.ro/tag/kuzmin-253435.html
http://www.b1.ro/tag/suceava-250715.html
http://www.b1.ro/tag/suceava-250715.html
http://www.b1.ro/tag/ambasador-53076.html
http://www.b1.ro/tag/rector-65955.html


condiție 

(12.11.2017) 

 

moldova-sar-putea-

intampla-cu-o-singura-

conditie-id706254.html 

„În România, am auzit în repetate rânduri cum ar trebui să 

se unească România cu Republica Moldova: în baza 

dreptului istoric sau prin referendum. Având în vedere 

aceste detalii, aş sugera să urmaţi calea referendumului. 

Având în vedere că o situaţie similară a avut loc în 

Crimeea, revizuirea graniţelor în acest caz ar trebui, de 

asemenea, făcută în baza rezultatelor referendumului“, a 

declarat Valeri Kuzmin la Suceava, în cadrul unei 

conferinţe cu tema „Dezvoltarea relaţiilor de afaceri ale 

României cu Federaţia Rusă“, scrie adevarul.ro 

Ambasadorul a dat drept exemplu Crimeea, unde s-a 

organizat un referendum pentru alipirea la Federaţia Rusă 

la care participarea a fost de peste 90%. Acesta a mai spus 

că această voinţă a populaţiei din această regiune nu este 

recunoscută în timp ce Kosovo, unde nu s-a organizat 

referendum, este recunoscut ca stat de foarte multe ţări, 

menţionând că mai mult de 22 de ţări europene au votat 

pentru recunoaşterea Kosovo, dar că din acestea nu face 

parte şi România.   

„Având în vedere aceste detalii, aş sugera să urmaţi calea 

referendumului. Având în vedere că o situaţie similară a 

avut loc în Crimeea, revizuirea graniţelor în acest caz ar 

trebui, de asemenea, făcută în baza rezultatelor 

referendumului”, a mai spus Kuzmin. 

În replică, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare“ din 

Suceava, Valentin Popa, i-a atras atenţia diplomatului rus 

că la acest seminar a fost prea puţină economie şi că a fost 

mai mult politică, mai scrie sursa citată. 



Ambasada Federaţiei Ruse a venit ulterior cu o precizare, 

în care susţine că vorbele ambasadorului au fost greşit 

interpretate. 

 

 


