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Evenimente 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Centrul de 

Consiliere și Orientare în Carieră și Unitatea de Analiză și 

Gestiune Previzională a Solicitărilor Pieței Muncii 

organizează o nouă ediție a evenimentului 

„Managementul carierei tale”, dedicat studenților 

economiști și din domeniul tehnic. 

Evenimentul va avea loc miercuri, 22 noiembrie a.c., de la 

ora 17:00, în Aula din corpul E al USV, acesta 

desfășurându-se în  cadrul proiectului „Corelarea ofertei 

educaționale a USV în vederea integrării studenților și 

absolvenților pe piața muncii”. 

„Organizatorii vor discuta cu studenții despre experiențe 

și modele de viață profesională, despre reușită sau eșec 

profesional, eficiență sau ineficiență organizațională 

pentru o mai bună inserție a absolvenților USV pe piața 

muncii în funcție de motivația, aspirațiile, valorile și 

aptitudinile personale”, au precizat reprezentanții 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

La acest eveniment dedicat studenților vor participa Ionela 

Lungu – HR Manager ASSIST Software, Cristiana Rasina 



– Director Tehnic Adjunct Ambro SA, Laurențiu Lupu – 

Manager resurse umane Groupe Rossmann. 
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Profesori și studenți de la 
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de inventică din Croația 
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Educație 

 

Mai multe echipe de cercetători formate din profesori și 

studenți masteranzi de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava au cucerit trei medalii de aur, trei de argint și 

trei de bronz, la cea de-a 42-a ediție a Salonului de 

Inventică INOVA – BUDI UZOR, care s-a desfășurat la 

Osijek, în Croația. Printre cîștigători s-au numărat Dorel 

Cernomazu, Valentin Popa, Adrian Graur, Ilie Nițan, 

Mariana-Rodica Milici, Laurențiu-Dan Milici și Ovidiu 

Țanța. USV a transmis că din juriul internațional al 

Salonului a făcut parte și șeful de lucrări doctor inginer 

Constantin Ungureanu, membru al Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul universității 

sucevene. Expoziția din Croația a reunit peste 500 de 

invenții, dintre care 30 au aparținut românilor. 
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Universitatea a câștigat 3 

puncte foarte importante în 

fața Minaurului din Baia 
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Aseară, într-un meci contând pentru etapa a 11-a din Liga 

Națională de Handbal, echipa Universității Suceava a 

obținut o victorie importantă în lupta pentru menținerea în 

primul eșalon, în disputa de pe teren propriu cu Minaur 

Baia Mare, scor 26 – 22. Sucevenii și-au dorit mai mult 

victoria decât oaspeții, și asta s-a văzut în jocul din teren, 

în fața unei echipe cu care se vor lupta cel mai probabil și-

n turneul play-out. Elevii lui Adi Chiruț au reușit să facă o 



apărare foarte bună, dar și mobilă, cu care nu le-au lăsat 

spații adversarilor, aici făcându-se de fapt și diferența din 

acest meci. Universitatea a început bine și după 9 minute 

s-a dus la 3 goluri, diferență pe care și-a păstrat-o până la 

pauză, când avea 13 – 10. În prima parte, gazdele au avut 

mai multe șanse să se ducă la 5 și chiar la 6 goluri, dar au 

ratat destul de mult și din situații decisive. 

Încurajată de un public minunat, ca la fiecare meci, 

Universitatea a avut un început bun în partea a doua și 

după șapte minute s-a dus penttru prima dată la 7 goluri, 

scor 18 – 11, grație golurilor marcate pe faza a doua și 

contraatac, dar și intervențiilor excelente ale tânărului 

portar Eduard Duman. Oaspeții au încercat să se apere 

avansat, dar sucevenii au găsit soluții mai de fiecare dată 

și s-au impus în final la o diferență de patru goluri. 
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LPS şi CSU Suceava au 

început turneul I de sală cu 

meciul direct 
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După terminarea turului de campionat, cele două 

reprezentante ale judeţului în Campionatul Naţional de 

Handbal pentru juniori II, cea a Liceului cu Program 

Sportiv Suceava şi cea a Clubului Sportiv Universitar din 

Suceava, au debutat miercuri după-amiază, la primul din 

cele două turnee de sală organizate între tur şi retur. Ca şi-

n prima etapă a sezonului, cele două echipe au avut meci 

direct, câştigat la final de elevii antrenorului Iulian Dugan 

de la LPS cu scorul de 40 – 28.  
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Daniel Şandru şi George 
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Centrul de Reuşită Universitară al Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Departamentul de 

Ştiinţe Umane şi Social-Politice al Facultăţii de Istorie şi 

Geografie, organizează astăzi, 17 noiembrie, ora 13.00, o 

masa rotundă cu tema „Umanism şi putere”. Evenimentul 

are loc în cadrul proiectului „Seminarul Umanist”, care îşi 

propune să reunească cercetători, cadre didactice, 

doctoranzi şi studenţi interesaţi să dezbată probleme 

referitoare la actualitatea filosofică, socială şi politică. 

Această întâlnire pe tema umanismului în societatea 

contemporană reuneşte două personalităţi din domeniu: 

George Bondor, profesor de filosofie contemporană, 

fenomenologie şi hermeneutică în cadrulUniversităţii „Al. 

I. Cuza” din Iaşi, care va face o prezentare cu titlul 

„Limite ale umanului”, şi Daniel Şandru, politolog şi 

profesor la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, care îşi 

propune să abordeze tema „Intelectualii, puterea 

cuvintelor şi disoluţia umanului”. Prezentările şi discuţiile 

din cadrul acestei mese rotunde vor avea loc în sala 

Centrului de Reuşită Universitară, corp A, sala 302.  
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Universitatea din Suceava, 

medaliată la Salonul de 

Inventică Inova - Budi Uzor 

din Croaţia 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a obţinut 

nouă medalii (trei de aur, trei de argint şi trei de bronz) în 

cadrul celei de-a 42-a ediţii a Salonului de Inventică Inova 



 

 

 

 

 

- Budi Uzor, care s-a desfăşurat în Osijek, Croaţia, în 

perioada 9-11 noiembrie 2017. 

Aflată sub egida World Invention Intellectual Property 

Associations, expoziţia a reunit peste 500 de invenţii, 

dintre care 30 au aparţinut inventatorilor români. 

Din delegaţia USV au făcut parte atât cadre didactice, cât 

şi studenţi doctoranzi. Totodată, menţionăm că din juriul 

internaţional al Salonului a făcut parte şi ş. l. dr. ing. 

Constantin Ungureanu, membru al Facultăţii de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul USV. 

Cu medalie de aur au fost premiate următoarele proiecte: 

„Hybrid electrochemical actuator” (autori: Dorel 

Cernomazu, Ilie Niţan, Mariana Rodica Milici, Laurenţiu 

Dan Milici, Ilie Romaniuc, Constantin Ungureanu, Ovidiu 

Ţanţa) şi „Heliothermic actuator with bimetallic band” 

(Adrian Neculai Romanescu, Dumitru Cernuşcă, Sergiu 

Paţa, Mihai Cenuşă, Mihaela Poienar, Elena Daniela 

Olariu, Constantin Ungureanu, Ilie Niţan, Laurenţiu Dan 

Milici). 

Acestor recunoaşteri deosebite li se adaugă şi Medalia de 

aur oferită de reprezentantul asociaţiei Toronto 

International Society of Innovation & Advanced Skills 

Tisias, iCAN Toronto, Canada, pentru invenţia 

„Heliothermic actuator with bimetallic band”. 

Medalie de argint au obţinut proiectele: 

„Electromechanical micropump” (Dumitru Cernuşcă, 

Valentin Popa, Adrian Graur, Mihaela Poienar, Laurenţiu 



Dan Milici, Ilie Niţan), „Electromechanical micropump 

for vacuum and pressure” (Dumitru Cernuşcă, Mihai 

Dimian, Mihaela Poienar, Mariana Rodica Milici, Sergiu 

Paţa) şi „Sun tracking system” (Ilie Niţan, Mihaela 

Poienar, Rodica Mariana Milici, Daniela Irimia, Crenguţa 

Elena Bobric, Elena Daniela Olariu, Gabriela Raţă, 

Cristina Prodan). 

Medalia de bronz au primit proiectele: „Linear actuator 

with bimetal” (Adrian Neculai Romanescu, Dumitru 

Cernuşcă, Sergiu Paţa, Mihai Cenuşă, Mihaela Poienar, 

Ilie Niţan, Cezar Popa, Laurenţiu Dan Milici, Gheorghe 

Pentiuc), „Test stand” (Dumitru Cernuşcă, Mihaela 

Poienar, Laurenţiu Dan Milici, Sergiu Paţa, Constantin 

Ungureanu) şi „Solar actuator” (Dorel Cernomazu, Leon 

Mandici, Adrian Graur, Nicolae Sorea, Ilie Niţan, Dan 

Laurenţiu Milici, Mariana Rodica Milici, Mihai Raţă, 

Cristina Prodan, Ilie Romaniuc, Corneliu Buzduga).  
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În concert pe scena USV 

Rareș Totu și Dean 
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Casa de Cultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava organizează, marți, 21 noiembrie a.c., un concert 

de blues susținut de Rareș Totu și Dean Bowman (SUA). 
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La Salonul de Inventică 

INOVA- BUDI UZOR din 
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Potrivit reprezentanților USV, Salonul de Inventică 

INOVA – BUDI UZOR s-a desfășurat în perioada 9 – 11 



Croația 

Universitari suceveni 

medaliați cu aur, argint și 

bronz 

noiembrie 2017, sub egida World Invention Intellectual 

Property Associations, și a reunit peste 500 de invenții, 

dintre care 30 au aparținut inventatorilor români. 
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Trei medalii de aur pentru 

inventatorii de la USV, la 

Salonul de Inventică din 
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Universități 

 

Cercetători din cadrul Universităţii ”Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV), cadre didactice şi studenţi doctoranzi, au 

câştigat trei medalii de aur la Salonul de Inventică 

INOVA – DUDI UZOR din Croaţia, desfăşurat în 

perioada 9 – 11 noiembrie, se arată într-un comunicat de 

presă remis de Biroul de presă al USV. 

Cea de a 42-a ediţie a evenimentului ştiinţific desfăşurat la 

Osijek se află sub egida World Invention Intellectual 

Property Associations, expoziţia reunind peste cinci sute 

de invenţii, dintre care 30 ale inventatorilor români. 

Delegaţia USV a obţinut medalii de aur pentru inveţiile 

”Hybrid electrochemical actuator” a echipei formată din 

Dorel Cernomazu, Ilie Niţan, Mariana Rodica Milici, 

Laurenţiu-Dan ilici, Ilie Romaniuc, Constantin Unguranu, 

Ovidiu Ţanţa şi ”Heliothermic actuator with bimetallic 

band”, autori fiind Adrian Neculai Romanescu, Dumitru 

Cernuşcă, Sergiu Paţa, Mihai Cenuşă, Mihaela Poenar, 

Elena Daniela Olariu, Constantin Ungureanu, Ilie Niţan şi 

Laurenţiu Dan Milici, ultima invenţie fiind distinsă cu o 

medalie de aur şi de reprezentantul Asociaţiei Toronto 

International Society of Innovation&Advanced Skills 

TISIAS, iCAN Toronto-Canada. 



Inventatorii suceveni au obţinut şi trei medalii de argint 

pentru ”Electromechanical micropump” a echipei Dumitru 

Cernuşcă, Valentin Popa, Adrian Graur, Mihaela Poenar, 

Laurenţiu Dan Milici şi Ilie Niţan; ”Electromechanical 

micropump for vacuum and pressure”, autori fiind 

Dumitru Cernuşcă, Mihai Dimian, Mihaela Poenar, 

Rodica Mariana Milici şi Sergiu Paţa şi ”Sun tracking 

system” a echipei Ilie Niţan, Mihaela Poenar, Mariana 

Rodica Milici, Daniela Irimia, Crenguţa Elena Bobric, 

Elena Daniela Olariu, Gabriela Raţă şi Cristina Prodan. 

Medalia de bronz au obţinut invenţiile ”Linear actuator 

with bimetal”, ”Test stand” şi ”Solar actuator”. 

În comunicat se menţionează că juriul internaţional al 

Salonului de Inventică de la Osijek – Croaţia a făcut parte 

şi ş.l. dr. ing. Constantin Ungureanu, de la Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul 

USV.  
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