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În perioada 15 – 18 noiembrie 2017, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a participat, prin cadre 

didactice și studenți doctoranzi, la cea de a XV-a ediție a 

Expoziției Internaționale Specializată „Infoinvent” 2017, 

organizată de Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI). 

Expoziția a reunit peste 300 de invenții, din care 120 

aparțin inventatorilor români. 

Lilia Bolocan, directorul general al AGEPI, a declarat: 

„Misiunea primordială a evenimentului, unic în 

Republica Moldova, este de a susţine și de a promova 

activitatea inovaţională, de a atrage noi investiţii în 

economia naţională. Prin organizarea acestei expoziţii, 

AGEPI și-a propus să formeze un loc de întâlnire a 

inventatorilor, mediului de cercetare cu oamenii de 

afaceri, întreprinzători, interesaţi să pună în practică 

rezultatele cercetării și creativităţii. Astfel, evenimentul 

din anul curent reunește instituţii și întreprinderi, 

inventatori și antreprenori, specialiști în domeniul 

protecţiei proprietăţii intelectuale din Republica 

Moldova, România, Portugalia, Croaţia, Cehia, Coreea 



de Sud, Japonia, Emiratele Arabe Unite.” 

 

Cu medalie de aur au fost recompensate proiectele: 

„Micropompă electromecanică/ micropompă 

electromecanică de vid și presiune” (Valentin Popa, 

Adrian Graur, Mihai Dimian, Dan Laurenţiu Milici, 

Mariana Rodica Milici, Ilie Nițan, Mihaela Poienar, 

Dumitru Cernușcă, Sergiu Pața), “Sistem de orientare 

după soare” (Ilie Nițan, Mihaela Poienar, Rodica 

Mariana Milici, Daniela Irimia, Crenguţa Elena Bobric, 

Elena Daniela Olariu, Constantin Ungureanu, Adrian 

Romanescu, Radu Dumitru Pentiuc), „Folie 

termosemnalizatoare” (Dorel Cernomazu, Elena Daniela 

Olariu, Mihaela Jeder, Daniela Irimia, Mariana Rodica 

Milici, Mihai Raţă, Laurenţiu Dan Milici, David Cristina, 

Ilie Nițan), “Actuator heliotermic cu bimetal” (Adrian 

Neculai Romanescu, Mihaela Poienar, Mihai Cenușă, 

Dumitru Cernușcă, Sergiu Pața, Elena Daniela Olariu, 

Constantin Ungureanu, Cezar Popa, Mariana Rodica 

Milici), “Compresor biflux axial” (Mihai Ioan, Elena 

Daniela Olariu). 

Medalie de argint au obținut: „Actuator heliotermic” 

(Adrian Neculai Romanescu, Mihaela Poienar, Ovidiu 

Magdin Ţanţa, Ilie Nițan, Elena Daniela Olariu, Dorel 

Cernomazu), „Actuator heliotermic bandă bimetalică” 

(Adrian Neculai Romanescu, Dumitru Cernușcă, Sergiu 

Pața, Cenușă Mihai, Mihaela Poienar, Elena Daniela 

Olariu, Constantin Ungureanu, Ilie Nițan, Dan Laurenţiu 



Milici). 

„Actuator liniar cu bimetal” (Adrian Neculai Romanescu, 

Dumitru Cernușcă, Sergiu Pața, Cenușă Mihai, Mihaela 

Poienar, Ilie Nițan, Cezar Popa, Dan Laurenţiu Milici, 

Pentiuc Gheorghe) și „Actuator heliometric cu lamelă 

bimetalică” (Dorel Cernomazu, Mihaela Poienar, Adrian 

Neculai Romanescu, Ovidiu Magdin Ţanţa, Mihai 

Cenușă, Elena Daniela Olariu) au luat bronz. 

Diplomă de excelență, cu mențiune specială din partea 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu” din Republica Moldova, a fost oferită 

proiectului „Micropompă electromecanică de vid și 

presiune”. 

Medalia de aur a Universității Tehnice a Moldovei a fost 

înmânată pentru „Actuator solar” (Dorel Cernomazu, 

Leon Mandici, Adrian Graur, Nicolae Sorea, Ilie Nițan, 

Dan Laurenţiu Milici, Mariana Rodica Milici, Mihai 

Raţă, Cristina Prodan, Ilie Romaniuc, Corneliu 

Buzduga). 

 Premiul de excelență pentru protecția mediului, oferit de 

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Protecția 

Mediului, a mers către Grupul de invenții ale Facultății 

de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Suceava. 
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OSF Global Services, în parteneriat cu Facultatea de 



Talpalariu 

 

 

 

concursul OSF 

Hackathon, ediția a III-a 

 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), 

organizează, în perioada 4-8 decembrie, cea de a III-a 

ediţie a concursului OSF Hackathon. 

Echipa OSF Global Services a dat startul înscrierilor luni, 

20 noiembrie, în Amfiteatrul „Dimitrie Leonida”, unde 

studenţii au fost invitaţi să participe la lansarea 

concursului, cu indicaţii şi trucuri utile pentru cei care 

doresc să îşi demonstreze talentul şi imaginaţia. Tot luni 

a avut loc o prezentare a companiei OSF Global Services, 

studenţii având ocazia să se familiarizeze cu serviciile şi 

produsele oferite clienţilor săi. Cei care doresc să se 

alăture echipei OSF vor putea afla informaţii despre 

programele dedicate studenţilor şi posibilităţile de 

dezvoltare a carierei. 

Startul competiţiei va fi dat în ziua de 4 decembrie, prin 

prezentarea temei de concurs şi a soluţiei demonstrative. 

Toate echipele înscrise vor avea la dispoziţie cinci zile 

pentru a construi o aplicaţie care va utiliza Speech 

Recognition. Studenţii vor aloca ore de programare 

intensivă în scopul dezvoltării proiectului propus, iar 

mentorii OSF vor veni în sprijinul echipelor pentru 

acordarea de suport dedicat. 

În data de 6 decembrie va avea loc o evaluare 

intermediară a proiectelor, iar prezentările lucrărilor, 

jurizarea şi premierea sunt planificate pentru data de 8 

decembrie. 

Concurenţii vor învăţa ce înseamnă drumul de la idee la 



produs, vor câştiga premii în bani şi şansa unei angajări 

viitoare în cadrul companiei. 

OSF Hackathon, ediţia a III-a, este un proiect care 

încurajează şi cultivă gândirea creativă şi spiritul 

inovator al studenţilor cu pregătire specifică, 

completându-l cu noţiuni de leadership sau management. 
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Fost bursier al Guvernului României în cadrul 

programului „Eugène Ionesco” şi prezent ca stagiar 

postdoctoral la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava în anul 2010, profesorul Mamadou Dramé, de la 

Universitatea „Cheickh Anta Diop” din Dakar, Senegal, 

se află la Suceava în perioada 19-23 noiembrie, într-o 

misiune didactică şi ştiinţifică. 

Marţi, 21 noiembrie, ora 16:00, la Centrul de Reuşită 

Universitară, în colaborare cu Centrul de Cercetare 

Analiza Discursului (USV), profesorul Mamadou Dramé 

a susţinut conferinţa „Vivre sa jeunesse à travers les 

langues en Afrique”. 

Astăzi, 22 noiembrie, ora 18:00, în cadrul „După-

amiezilor francofone”, Biroul francez va găzdui 

conferinţa dedicată publicului francofon şi francofil din 

Suceava intitulată „Les langues en Afrique: enjeux 

politiques, culturels, idéologiques et identitaires”, 

susţinută de profesorul Mamadou Dramé. 

Tot astăzi, la ora 17:00, la Biroul Francez, Margot 

Berthelin, lector francez la Suceava, va discuta cu elevii 



care se pregătesc pentru examenul DELF despre educaţie 

şi învăţarea limbilor străine. 
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După victoria cu Minaur Baia Mare, echipa de handbal a 

Universităţii Suceava are o nouă deplasarea grea, pe 

terenul Dunării Călăraşi, o echipă ce luptă în acest sezon 

pentru un loc de cupă europeană. Partida este programată 

joi seara, de la ora 18.00, şi nu va fi transmisă în direct. 

În ciuda faptului că sunt şanse mai mici ca cele două 

echipe să se întâlnească şi-n a doua parte a 

campionatului, studenţii merg la Călăraşi să facă un meci 

cât mai bun, şi astfel să pregătească meciul de vinerea 

viitoare, cu HC Vaslui, unul mult mai important decât 

acesta. Antrenorul secund al studenţilor, Iulian Andrei, 

cunoaşte foarte bine echipa din Călăraşi, cea la care a 

jucat pentru trei sezoane şi ştie că Suceava va avea un 

meci foarte greu acolo. 

„Avem o nouă deplasare dificilă, la Călăraşi, una în care 

ne aşteaptă un meci greu cu o echipă ce are jucători 

foarte valoroşi, cu experienţă, una ce şi-a propus să 

ajungă în cupele europene. Marea majoritate a jucătorilor 

noştri sunt valizi şi sper să facem un meci bun. Gazdele 

au la fiecare meci peste 1.500 de spectatori indiferent de 

adversar şi ştiu prea bine cum e să joci acolo, deoarece 

am jucat şi eu la ei timp de trei ani. Publicul îi ajută mult, 

şi asta s-a văzut în meciurile câştigate la limită sau în 

cele în care au fost conduşi la 8 – 9 goluri şi-au reuşit să 

revină şi să învingă adversari precum Timişoara sau 



Steaua”, a explicat tehnicianul sucevean. 
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După victoria cu Minaur Baia Mare, echipa de handbal a 

Universităţii Suceava are o nouă deplasarea grea, pe 

terenul Dunării Călăraşi, o echipă ce luptă în acest sezon 

pentru un loc de cupă europeană. Partida este programată 

joi seara, de la ora 18.00. 

Universitarii vor avea o întâlnire cu finanţatorii pentru a 

stabili detaliile pentru bugetul pe anul viitor 

Iulian Andrei a mai adăugat că echipa are promisiuni de 

la primărie pentru restul de bani din contract, bani cu care 

jucătorii ar ajunge la zi cu salariile. Mai mult, 

universitarii vor să se întâlnească cu principalii 

finanţatori pentru a stabili împreună toate datele pentru 

anul ce urmează. 

„Mai avem de primit 220.000 de lei de la primărie şi 

avem promisiunea de la domnul primar şi domnii 

consilieri locali că până la finalul anului vom primi toată 

suma, bani cu care cred c-am ajunge cu salariile la zi. În 

luna decembrie ne dorim să facem o întâlnire cu 

principalii finanţatori ai echipei pentru a pune la punct 

detaliile pentru următorul an calendaristic. Este 

important, deoarece mulţi din jucătorii importanţi ai 

echipei termină contractele în vară şi trebuie să ştim ce 

putem să le oferim pentru a rămâne”, a declarat Iulian 

Andrei.    
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Cadre didactice și studenți doctoranzi de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava au participat, în perioada 15 – 

18 noiembrie a.c., la cea de-a XV-a ediție a Expoziției 

Internaționale Specializată INFOINVENT 2017, ce a 

avut loc la Chișinău, în Republica Moldova. 

Expoziția a reunit peste 300 de invenții, din care 120 

aparțin inventatorilor români, fiind organizată de Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova (AGEPI), în colaborare cu Organizaţia 

Europeană de Brevete (EPO), Organizaţia Mondială a 

Proprietăţii Intelectuale (WIPO), Academia de Ştiinţe a 

Moldovei (ASM), Agenţia pentru Inovare şi Transfer 

Tehnologic (AITT) și Camera de Comerţ şi Industrie a 

Republicii Moldova. 

„Misiunea primordială a evenimentului, unic în 

Republica Moldova, este de a susţine și de a promova 

activitatea inovaţională, de a atrage noi investiţii în 

economia naţională. Prin organizarea acestei expoziţii, 

AGEPI și-a propus să formeze un loc de întâlnire a 

inventatorilor, mediului de cercetare cu oamenii de 

afaceri, întreprinzători, interesaţi să pună în practică 

rezultatele cercetării și creativităţii. Astfel, evenimentul 

din anul curent reunește instituţii și intreprinderi, 

inventatori și antreprenori, specialiști în domeniul 

protecţiei proprietăţii intelectuale din Republica 

Moldova, România, Portugalia, Croaţia, Cehia, Coreea 

de Sud, Japonia, Emiratele Arabe Unite”, a precizat 



directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan. 

Potrivit reprezentanților Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, organizatorii INFOINVENT 2017 au premiat 

invenții ale USV cu medalii de aur, argint, bronz, 

diplome și premii de excelență. 
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OSF Global Services, în parteneriat cu Facultatea de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul 

Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, 

în perioada 4-8 decembrie 2017, cea de a III-a ediție a 

concursului OSF Hackathon. 
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Mâine, de la ora 18.00, în cadrul etapei a XII-a, CSU 

Suceava va evolua pe terenul celor de la Călărași. 

Runda cu numărul XII a Ligii Naţionale de handbal 

masculin programează pentru CSU Suceava un nou duel 

de pomină. Elevii antrenorilor Adi Chiruţ şi Iulian 

Andrei se vor confrunta cu vechiul lor coechipier George 

Şelaru, acum portarul echipei Dunărea Călăraşi. Cum 

antrenorul secund al gazdelor ştie cum este în zona 

Dunării, partida se anunţa a fi una deosebit de echilibrată. 

„Meciul cu echipa din Călăraşi va fi unul dificil pentru că 

vom avea ca adversară o grupare cu jucători cu experienţi 

şi cu valoare. Am petrecut trei ani în zonă şi ştiu că 

publicul este unul grozav care te impinge de la spate. 



Jucătorii noştri au mai fost în asemenea situaţii şi s-au 

descurcat admirabil şi cred că va fi bine şi acum” a 

declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Iulian Andrei. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava se derulează 

proiectul „De la excluziune la incluziune via academica – 

LINACAD”, finanţat din Fondul de Dezvoltare 

Instituţională – FDI 2017. 

„Obiectivul general al proiectului constă în creşterea 

echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea 

accesului la învățământul superior, incluzând activități de 

consiliere și orientare în carieră în vederea conștientizării 

studenților, în special a celor proveniți din medii 

defavorizate, cu privire la importanța continuării 

studiilor”, au precizat, într-un comunicat de presă, 

reprezentanții USV. 

Potrivit sursei citate, începând cu luna noiembrie, în 

cadrul proiectului, s-a inițiat promovarea ofertei 

educaționale a universității sucevene prin derularea unei 

campanii de marketing în rândul elevilor din cadrul a cel 

puţin 15 licee din medii defavorizate (mediul rural și/sau 

http://www.svnews.ro/
http://www.newsbucovina.ro/


orașe mai mici de 10000 de locuitori). 

Promovarea se realizeaza prin implicarea studenților din 

cadrul universităţii, în special a celor proveniți din medii 

defavorizate. 

Reprezentanții USV au mai arătat că proiectul și-a propus 

îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare 

profesională oferite de Centrul de Consiliere și Orientare 

în Carieră (CCOC)  din cadrul USV, pentru creşterea 

echităţii sociale în vederea incluziunii sociale pentru cel 

puțin 1000 de studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă. 

Astfel, joi, 16 noiembrie a.c., a avut loc Conferința 

„Studentul USV – De la risc de excluziune la succes 

academic”, la care au participat peste 200 de studenți. 
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Pentru a XV-a oară, la Academia de Ştiinţe a Moldovei a 

fost sărbătorită cu respect, solemnitate şi substanţă Ziua 

Mondială a Filosofiei. Salutată de personalităţi ale 

domeniului şi ale mediului academic – dr. hab. Victor 

Ţvircun, coordonatorul Secţiei Ştiinţe Umanistice şi Arte 

al Academiei, dr. hab. Nicolae Enciu, director adjunct al 

Institutului de Istorie al Academiei, şi dr. Tatiana Potîng, 

prorector al Universităţii Academiei, însufleţită de dr. 

hab. Ana Pascaru, şefa Sectorului Filosofie al Institutului 

de Istorie al Academiei, în derularea sa ştiinţifică, Ziua s-

a bucurat de moderarea a doi savanţi, prof. univ. hab. dr. 

Gheorge Bobână şi prof. univ. hab. dr. Teodor N. Ţîrdea, 

https://www.crainou.ro/2017/11/21/universitatea-suceava-la-ziua-mondiala-a-filosofiei/
https://www.crainou.ro/2017/11/21/universitatea-suceava-la-ziua-mondiala-a-filosofiei/
https://www.crainou.ro/2017/11/21/universitatea-suceava-la-ziua-mondiala-a-filosofiei/


nume emblematice ale Istoriei Filosofiei şi, respectiv, 

Bioeticii în Republica Moldova. România a fost 

reprezentată la eveniment de dr. Niadi-Corina Cernica, 

lector la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, care a 

susţinut comunicarea „Importanţa metodelor, practicilor 

şi procedurilor în gândirea contemporană (filosofia 

ştiinţei, gândirea politică, deontologia profesională)”. 

Programul manifestării a anunţat însă o participare mai 

bogată a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava la 

manifestare, acesta incluzând şi comunicarea conf. univ. 

dr. Bogdan Popoveniuc, „Recesivitatea structurală a 

persoanei umane” – la modulul „Filosofia în lumea 

contemporană” – şi pe drd. Florin George Popovici, cu o 

comunicare despre „Virtuţile paideutice ale discursului 

filosofic” – la modulul „Filosofia şi Educaţia”. 

Cu plăcere consemnăm şi amănuntul semnificativ al 

descoperirii în rafturile celei mai căutate librării din 

Chişinău, Librăria din Centru, a unui volum de sociologie 

aplicată al conf. univ. dr. Carmen-Cornelia Balan, de 

asemenea cadru didactic al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava. 

 

 


