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Asociaţia LUMEN şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare“ 

din Suceava, în parteneriat cu Asociaţia Ştiinţifică de Drept 

şi Administraţie Publică Suceava şi Universitatea „Yuriy 

Fedkovych“ din Cernăuţi organizează, în perioada 27-29 

aprilie 2018, Conferinţa Internaţională Ştiinţifică LUMEN 

Rethinking Social Action. Core Values in Practice – 

RSACVP2018. 

Potrivit reprezentanților USV, în cadrul conferinţei s-au 

înscris 266 de participanţi din România, Republica 

Moldova, Cehia, Rusia, Albania, SUA, Franţa, Turcia, 

Italia, Lituania, Slovacia şi Spania, care vor prezenta un 

număr de 172 de lucrări, în domenii precum: sociologie, 

asistenţă socială, ştiinţele comunicării, filosofie, istorie, 

filologie, sănătate publică, ştiinţe economice, ştiinţe 

politice, educaţie, studii religioase. 

De asemenea, în cadrul Conferinţei LUMEN 

RSACVP2018, care va include şi o expoziţie de postere, se 

vor desfăşura 8 activităţi de tip workshop, mese rotunde sau 

lansări de carte. 

Conferinţa se desfăşoară în asociere cu cea de a 3-a ediţie a 

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Ethical and Social 

Dimensions on Public Administration and Law, organizată 



de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a 

Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava, în parteneriat 

cu Asociaţia Ştiinţifică de Drept şi Administraţie Publică 

Suceava, Universitatea „Yuriy Fedkovych“ din Cernăuţi, 

Ucraina, şi Asociaţia LUMEN din Iaşi. 
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În perioada 19 – 21 aprilie 2018, la Academia Forțelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a avut loc a 3-a 

ediție a Expoziției internaționale studențești dedicate 

inovării  și cercetării  științifice Cadet   Inova   2018,  

 organizată   de   Forumul   Inventatorilor   Români   și  

 Oficiul   de   Stat pentru Invenții  și Mărci (OSIM). 

În cadrul evenimentului au fost expuse 83 de lucrări ale 

studenților din România și Republica Moldova. 



Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava a participat cu 

4 invenții ale studenților doctoranzi,   coordonați   de  

 cadre   didactice   ale   Facultății   de   Inginerie   Electrică  

 și   Știința Calculatoarelor, care au fost apreciate astfel: 

Marele premiu al  juriului  Cadet   Inova   2018   pentru  

Sistem   de   monitorizare   a   stărilor emoționale, medalia 

de aur cu felicitările juriului Cadet Inova 2018 pentru  

Metoda  și instalație de control  și manipulare a laptelui, 

diploma de excelență  și medalie de aur din partea 

Universității de Stat de Medicină  și Farmacie   a  

 Republicii   Moldova   pentru  Sistem   de   monitorizare  

 a   stărilor   emoționale, diploma de excelență  și medalie de 

aur din partea Universității de Stat de Medicină  și 

Farmacie   a   Republicii   Moldova   pentru  Micropompa  

 electromecanică   de   vacuum   și presiune, Premiul special 

în semn de onoare, recunoaștere  și apreciere a creativității  

științifice  și originalității   pentru   întreaga   activitate  

 inventivă   din   Universitatea   „Ștefan   cel   Mare”   din 

Suceava, acordat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

Salonul Cadet Inova face parte dintr-o serie de manifestări 

organizate anual de Academia Forțelor   Terestre   din  

 Sibiu,   sub   denumirea   Săptămâna   Internațională   a  

 Studenților,  și comemorează, la fiecare ediție, o 

personalitate a inventicii românești. Astfel, în 2017 a fost 

comemorată academician Ana Aslan, iar în 2018, 

profesorul  și inventatorul sucevean Dorel Cernomazu, 

prilej cu care delegația USV a prezentat în plen un material 

dedicat vieții  și operei inventatorului, dar  și activităților în 

domeniul creativității tehnice din  universitate. 



Delegatia USV a fost formată din S.l. dr. ing. Elena Olariu 

(conducătorul delegației),   dr.   ing.   Mihaela   Poienar,  

 drd.   ing.  Dumitru   Cernucă   și   prof.   univ.dr.   ing. 

Laurențiu Dan Milici (membru al juriului). 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a 

obținut Marele premiu al juriului în cadrul celei de-a IIII-a 

ediții a Expoziției internaționale studențești dedicată 

inovării și cercetării științifice "Cadet Inova 2018", din 

perioada 19-21 aprilie, de la Academia Forțelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

Cupa „Cadet Inova 2018” a fost oferită proiectului „Sistem 

de monitorizare a stărilor emoționale”. 

Universitatea suceveană a participat la expoziție cu patru 

invenții ale studenților doctoranzi, coordonați de cadre 

didactice ale Facultății de Inginerie Electrică și Știință 

Calculatoarelor. Medalia de aur a primit proiectul „Metodă 



și instalație de control și manipulare a laptelui”, iar cu 

Diplomă de excelență și medalie de aur din partea 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie a Republicii 

Moldova a fost recompensat „Sistem de monitorizare a 

stărilor emoționale”. 

Diplomă de excelență și medalie de aur din partea 

Universității de Stat de Medicină și Farmacie a Republicii 

Moldova a mai primit proiectul „Micropompă 

electromecanică de vacuum și presiune”. 

La rândul său, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a 

acordat universității sucevene Premiul special în semn de 

onoare, recunoaștere și apreciere a creativității științifice și 

originalității pentru întreagă activitate inventivă. 

Expoziția internațională „Cadet Inova 2018" a fost 

organizată de Forumul Inventatorilor Români și Oficiul de 

Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). În cadrul 

evenimentului au fost expuse 83 de lucrări ale studenților 

din România și Republică Moldova. 

Salonul „Cadet Inova” comemorează, la fiecare ediție, o 

personalitate a inventicii românești. Astfel, în 2017 a fost 

comemorată academician Ana Aslan, iar în 2018 profesorul 

și inventatorul sucevean Dorel Cernomazu, prilej cu care 

delegația USV a prezentat în plen un material dedicat vieții 

și operei inventatorului, dar și activităților în domeniul 

creativității tehnice din universitatea noastră. 

Menționăm faptul că delegația USV a fost formată din șef 

lucrări dr. ing. Elena Olariu (conducătorul delegației), dr. 

ing. Mihaela Poienar, drd. ing. Dumitru Cernușcă și prof. 

univ. dr. ing. Laurențiu Dan Milici (membru al juriului).  
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CSU Suceava îşi apără primul loc în clasamentul turneului 

play-out în meciul pe care îl are programat diseară, cu 

începere de la ora 18.30, în deplasare, la CSM Focşani. 

„Focşaniul este o echipă incomodă, mai ales pe teren 

propriu. Eu sper să jucăm mai bine decât am făcut-o în 

ultimul meci şi să ne putem întoarce cu toate cele trei 

puncte. Băieţii sunt conştienţi că avem capacitatea să 

câştigăm toate meciurile din acest turneu, dar trebuie să eli-

minăm din greşeli”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ. 

La rândul său, pivotul Ioan Tcaciuc se aşteaptă la un nou 

meci de luptă în Vrancea. „Ne aşteaptă un meci de luptă la 

Focşani, aşa cum au fost toate meciurile directe de până 

acum. Dacă vom face toate punctele de pe teren propriu, 

cred că nu mai avem emoţii, dar la fiecare meci trebuie să 

dăm maximul şi să încercăm să jucăm cât mai bine, şi astfel 

nu cred că avem cu să pierdem”, a declarat Tcaciuc. 

Meciul de astăzi dintre CSM Focşani şi CSU Suceava va fi 

condus de brigada bucureşteană de arbitri Iliescu / Manea. 

In celălalt meci din runda a doua din play-out, CSM Făgăraş 



a primit aseară vizita celor de la HC Vaslui. 

In sezonul regulat al Ligii Zimbrilor la handbal masculin, 

cele două formaţii au încheiat ambele meciuri directe la 

egalitate. A fost 19-19, la Suceava, şi 23-23 la Focşani. 

 

 


