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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a participat la cea 

de-a 43-a ediție a Salonului Internațional de Inventică INOVA 

BUDI UZOR, desfășurat în perioada 14-17 noiembrie 2018, la 

Zagreb, Croația. Acest salon de inventică, organizat o dată la 2 

ani, este al doilea cel mai mare din Europa. Printre țările 

participante la această ediție enumerăm: Taiwan, Polonia, 

Malaezia, Iran, Turcia, Indonezia, Canada, Tailanda, Marea 

Britanie, Korea. 

La ediţia din acest an, delegația Universității „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a obținut un premiu special, 3 medalii de aur, 3 

medalii de argint și 2 distincții din partea a două entități 

internaționale de prestigiu, anunță instituția academică 

suceveană. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a participat la cea 

de-a 43-a ediție a Salonului Internațional de Inventică INOVA 

BUDI UZOR, desfășurat în perioada 14-17 noiembrie 2018, la 

Zagreb, Croația. Acest salon de inventică, organizat o dată la 2 

ani, este al doilea cel mai mare din Europa. Printre țările 

participante la această ediție enumerăm: Taiwan, Polonia, 

Malaezia, Iran, Turcia, Indonezia, Canada, Tailanda, Marea 

Britanie, Korea. 

La ediția din acest an, delegația Universității „Ştefan cel Mare” 



din Suceava a obținut un premiu special, 3 medalii de aur, 3 

medalii de argint și 2 distincții din partea a două entități 

internaționale de prestigiu, după cum urmează: 

Premiul pentru cea mai bună invenție europeană prezentată la 

această ediție INOVA BUDI UZOR, a fost câstigat de invenția 

„Thermomechanical safety lock”, având ca autori doctoranzi și 

membri ai Departamentului de Electrotehnică din USV (NIȚAN 

Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, PENTIUC 

Gheorghe, SABADAŞ Anna, MILICI Mariana Rodica, BOBRIC 

Crenguța-Elena, IRIMIA Daniela, RAȚĂ Gabriela, OLARIU 

Elena-Daniela) 

Medalia de aur – „Interlocking system”, autori: NIȚAN Ilie, 

MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, CERNUŞCĂ 

Dumitru, PAȚA Sergiu Dan, PIANÎH Alexei, PENTIUC Radu 

Dumitru, POPA Cezar, RAȚĂ Mihai, UNGUREANU 

Constantin 

Medalia de aur – «Solar electric motor», autori: CERNOMAZU 

Dorel, MANDICI Leon, SOREA Nicolae, UNGUREANU 

Constantin, GUGOASA Mihaela, POIENAR Niculina, OLARIU 

Elena-Daniela, BACIU Iulian, BUZDUGA Corneliu, CUJBA 

Tiberiu-Octavian 

Medalia de aur – „Thermomechanical safety lock”, autori: 

NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 

PENTIUC Gheorghe, SABADAŞ Anna, MILICI Mariana 

Rodica, BOBRIC Crenguța-Elena, IRIMIA Daniela, RAȚĂ 

Gabriela, OLARIU Elena-Daniela 

Medalia de argint – „Method and installation for milk handling 

and management”, autori: PAȚA Sergiu, MILICI Laurențiu Dan, 

UNGUREANU Constantin, OLARIU Elena, POIENAR 

Mihaela, BOBRIC Crenguța, IRIMIA Daniela, PENTIUC Radu, 



POPA Cezar, RAȚĂ Mihai 

Medalia de argint – „Solar motor”, autori: CERNOMAZU Dorel, 

MANDICI Leon, GRAUR Adrian, SOREA Niculai, NIȚAN Ilie, 

RAȚĂ Mihai, MILICI Laurențiu-Dan, MILICI Mariana Rodica, 

PRODAN Cristina, ROMANIUC Ilie, BACIU Iulian 

Medalia de argint – „System for monitoring emotional states”, 

autori: CENUŞĂ Mihai, MILICI Laurențiu Dan, POIENAR 

Mihaela, PAȚA Sergiu, PENTIUC Radu, POPA Cezar, RATA 

Mihai 

De asemenea, în cadrul ceremoniei de premiere, invenția 

„Interlocking system” a primit Medalia și Diploma de Excelență 

din partea TISIAS – Toronto International Society of Innovation 

@ Advanced Skills din Canada. În cadrul aceluiași eveniment, 

Medalia de aur a fost acordată invenției „Method and installation 

for milk handling and management, de către i-ENVEX – Inter-

national Engineering Invention @ Innovation Society din 

Malaezia, se arată într-un comunicat remis de Universitatea 

suceveană. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează, joi, 22 noiembrie a.c., un recital cu 

lucrări de inspirație folclorică, în interpretarea artiștilor Petrea 

Gîscă la corn și Aurelia Simion la pian. 

Potrivit organizatorilor, evenimentul va avea loc de la ora 18.00, 

în Auditoriumul USV „Joseph Schmidt”, iar din program vor 

face parte: Gheorghe Păunescu – Piesă în stil românesc; 

Gheorghe Păunescu – Poem concertant; Norbert Petri – Fantezie 

pe două motive populare op. 25; Aurel Popa – Joc; Constantin 

Dimitrescu – Dans țăranesc; Petrea Gîscă-Aurelia Simion – 

Studiu de concert; David Fedov – Rondo moldovenesc. 



Prețul unui bilet este de 10 de lei pentru publicul larg și de 5 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari. Biletele se pot achiziționa de 

la sediul CCS sau online de pe ccs-sv.ro. Informații suplimentare 

se pot obține la numărul de telefon: 0752/092.606. 
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OSF Global, compania multinațională de dezvoltare software, 

soluții eCommerce și cloud, în parteneriat cu Universitatea 

Ştefan cel Mare din Suceava organizează în perioada 10-14 

decembrie a.c. cea de-a patra ediție a concursului OSF 

Hackathon. 

Potrivit organizatorilor, OSF Hackathon este un proiect cu 

tradiție dedicat studenților suceveni ce încurajează gândirea 

creativă și spiritul inovativ al tinerilor, completându-le cu noțiuni 

de leadership, marketing sau management. 

Astfel, concurenţii vor învăța ce înseamnă drumul de la idee la 

produs. Prin intermediul acestui proiect, OSF Global își propune 

să aducă educația academică mai aproape de practicile și 

contextul pieței de muncă actuale. 

„Hackathon este modalitatea noastră de a alinia cunoștințele 

obținute de studenți în instituțiile academice cu ceea ce se 

întamplă pe piața muncii. Încă de la prima ediție, ne-am propus 

să le oferim studenților oportunitatea de a înțelege procesul de 

planificare al unui proiect real, de la faza de documentare și până 

la testarea produsului final, de a lucra eficient în echipe ținând 

cont, în același timp, de timpul disponibil, dar și de a-și testa 

creativitatea și imagina. Ne bucurăm că în fiecare an reușim să 

oferim studenților o modalitate de a pune în practică ceea ce-i 

pasionează”, a declarat Alexandra Gazda, Quality Director & 

DPO. 

Alături de specialiștii OSF, studenții au posibilitatea de a 



înțelege procesul de configurare al unor tehnologii utilizate în 

cadrul companiei, cum sunt serverele securizate sau mașinile 

virtuale și chiar să descopere tehnologii de ultimă generație. 

Etapa de înscriere a participanților se desfășoară între 14 

noiembrie și 5 decembrie, urmând ca startul concursului să aibă 

loc pe 10 decembrie, odată cu anunțarea cerințelor proiectului 

tehnic. Toți cei interesați să participe la cea de-a patra ediție a 

concursului OSF Hackathon pot aplica direct pe site-ul 

companiei: www.osf-global.com/hackathon. 

Participanții la această ediție au ocazia de a câștiga premii în 

bani, pentru locurile I, II și III, precum și premii speciale. 

Dincolo de acestea, prin intermediul OSF Hackathon, studenții 

suceveni au șansa de a câștiga experiență alături de specialiști IT 

de top și de o companie competitivă la nivel internațional. 

„Șansa unei viitoare angajări în cadrul companiei rămâne cel mai 

important beneficiu evidențiat de participanții edițiilor 

anterioare”, a mai arătat sursa citată. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează, miercuri, 28 noiembrie a.c., de Ziua 

Bucovinei, un „Regal muzical” oferit de Corala „Ciprian 

Porumbescu” Suceava. 

Evenimentul se va desfășura de la ora 14.00, în „Atrium” – corp 

E al USV și va cuprinde cântece patriotice, romanțe, prelucrări 

folclorice. 

Înființată în primă formă în anul 1867, Corala „Ciprian 

Porumbescu” Suceava se prezintă astăzi ca fiind un cor de sine-

stătător ce are la bază autofinanțarea. Cu toate acestea, membrii 

coralei (atât în varianta mixtă cât și în varianta de fete) au reușit 



în ultimii 7 ani să susțină 140 de concerte in diaspora și să aducă 

României 5 medalii de aur și 7 de argint la cele mai importante 

concursuri corale mondiale. 
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La Observatorul Astronomic al USV, duminică, 25 noiembrie, cu 

începere de la ora 11, are loc Cenaclului transfrontalier „Mașina 

cu poeți”. 

Ca de obicei, alături de poeți, prozatori și artiști, sunt așteptați să 

participe la ședința de cenaclu profesori, elevi și studenți, precum 

și toți cei interesați de literatură, artă, dezbateri culturale. 
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Grupa de 18 copii cu vârste între 6 și 8 ani continuă aventura pe 

tărâmul limbii franceze miercuri, 21 noiembrie a.c., de la ora 

17.00, la Biroul Francez din Suceava, însoțiți de dna lector dr. 

Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV). La cursul de săptămâna aceasta, micii 

francofoni vor învăța părțile corpului uman, vor cânta și se vor 

juca  alături de ariciul Léo și de prietenii săi. 
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Moldoveanu, la 
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Ultima oră 

local 

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) 

continuă organizarea evenimentelor din seria „Omul și cartea”. 

Miercuri, 23 noiembrie, de ora 11:00, în Sala de lectură „Mihail 

Iordache”, Corp A, va avea loc o întâlnire de suflet cu profesor 

univ. dr. Gheorghe C. Moldoveanu. 



 În cadrul aceluiași eveniment se va desfășura lansarea de carte 

„Crîmpeie de limbă română”, vol. 2, autor: Gheorghe C. 

Moldoveanu, Editura PIM, Iași, 2018. 

Colectivul Bibliotecii USV îi invită pe toți cei pasionați de carte 

și de cultură la acest eveniment deosebit. 

Profesorul univ. dr. Gheorghe C. Moldoveanu s-a născut la 1 

octombrie 1937, în comuna Câmpineanca, județul Vrancea. 

Cariera didactică și-a început-o la Catedra de Limba și literatura 

română a Facultății de Filologie de la Institutul Pedagogic de 3 

Ani din Galați. 

În anul școlar 1991-1992, încă titular la Liceul Pedagogic Galați, 

a funcționat și ca asociat al Universității „Ștefan cel Mare“ din 

Suceava, pe post de conferențiar la Catedra de limba și literatură 

română, iar în 1992 a devenit conferențiar titular pentru cursurile 

de Limba română contemporană (fonetică-fonologie, ortografie, 

lexicologie) şi Dialectologie. Acestor cursuri li s-au adăugat apoi 

și altele: Istoria limbii române, Toponimie românească, 

Antroponimie românească, Evoluția ortografiei române. 

Din 2001 până în 2005, anul pensionării, a funcționat ca profesor 

universitar. 

În cadrul facultății, profesorul a îndeplinit diverse funcții 

administrative, cum au fost cea de secretar științific, în perioada 

1994-1998, și cea de prodecan, în perioada 1999-2004. 

În tot acest timp, s-a implicat în activitățile științifice ale 

facultății, făcând parte din colectivul redacțional al Analelor 

Universității „Ștefan cel Mare“ Suceava, seria Filologie, ca 

redactor-șef și redactor-responsabil. De asemenea, profesorul 

Moldoveanu a făcut parte, cu diferite atribuții, din colectivul de 

organizare al fiecăreia dintre cele 14 ediții ale Colocviului 

Internațional de Științe ale Limbajului și din colectivul 



redacțional al volumelor Limbaje și comunicare (redactor, 

coordonator, referent științific), în care s-au publicat actele 

colocviului. Volumele au apărut și cu titluri adaptate tematicii 

edițiilor. 

Pentru activitatea depusă a fost onorat cu diferite distincții și 

premii: Profesor evidențiat; Medalia de Aur a Universității 

„Ștefan cel Mare“ din Suceava; Diplomă de excelență a 

Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului 

Român, Despărţământul „Mihail Kogălniceanu“ Iași; Diploma 

de Onoare „UNIREA 150“, Diploma de excelență și Medalia 

„150 de ani de existență a Colegiului Național Unirea“ din 

Focșani; cetățean de onoare al comunei Câmpineanca; Premiul 

Academiei Române, în anul 2015. 
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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat, în perioada 7-

9 noiembrie, la Universitatea din București, la activitățile de 

cercetare și implementare derulate în cadrul proiectului 

„Provocări legate de vârstă și sănătate pentru studenții care 

lucrează: o cercetare longitudinală asupra proceselor de auto-

reglare (Age and health challanges for working students: a 

longitudinal investigation of self-regulatory processes)”, finanțat 

din anul 2007 de către Ministerul Educației Naționale în cadrul 

proiectelor bilaterate România-Belgia (BM/108/2017). 



Aplicantul acestui proiect este Universitatea de Vest din 

Timișoara (director de proiect fiind conf. univ. dr. Laurențiu 

Măricuțoiu), iar parteneri naționali sunt Universitatea din 

București (responsabil proiect: prof. univ. dr. Dragos Iliescu) și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (responsabil 

proiect: conf. univ. dr. Otilia Clipa). 

Parteneriatul din partea Belgiei a fost asigurat de Universitatea 

Catolică Leuvain-la-Neuve și directorul de proiect este prof. 

univ. dr. Ștefan Agrigoroaei. Proiectul are ca scop studierea 

relațiilor dintre stres, sănătatea fizică și psihică pentru studenții 

adulți, netradiționali, cu vârsta de peste 40 de ani. Solicitările 

psihosociale, starea fizică și cea psihică, rolurile sociale în care 

sunt angrenați acești studenți sunt factori suplimentari de stres, 

iar cercetările și-au propus să studieze posibilele relații între 

acestea, procesele reglatorii care pot interveni și activa 

mecanismele de adaptare pentru integrarea în viața academică. 

Potrivit USV, „proiectul este cu atât mai interesant cu cât 

universitățile devin mai deschise către nevoile studenților și pot 

găsi soluții transformaționale pentru spațiul educațional oferit. 

Educația adulților (învățarea pentru întreaga viață) trece de la fi 

un deziderat la a fi o practică în câmpul de formare educațional. 

Cercetarea realizată va contribui semnificativ la a analiza factorii 

care provoacă stres, precum și resursele utilizate pentru a face 

față nevoilor studenților adulți, netradiționali, în activitatea 

educațională din universitate”. 

Proiectul are o valoare adăugată pentru facultățile de Științe ale 

Educației, deoarece există persoane care urmează cursurile de 

licență, master, conversie profesională sau cursuri de formare 

continuă, fiind deja încadrate în sistemul de învățământ și care 

dovedesc că învățarea nu trebuie limitată la o anumită perioadă 

de timp. 
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Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava va fi 

joi, 22 noiembrie 2018, gazda Cercului Profesorilor de Istorie, 

întâlnire la care sunt așteptati toți profesorii de istorie de la 

colegiile sucevene. Potrivit prof. Tatiana Matei, activitatea 

include: diseminarea proiectului educațional „Centenarul Unirii”, 

desfășurat în perioada noiembrie 2017 - noiembrie 2018; 

dezbatere pe tema „Patriotismul și Centenarul”, cu participarea 

prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, pr. dr. în istorie Sorin Clipa și 

meșterul popular Ecaterina Neamțu; dezbaterea „Nevoia de 

patriotism”, susținută de clubul de dezbatere al colegiului și un 

scurt moment artistic. Evenimentul se va încheia cu lansarea de 

carte a universitarului Mihai Iacobescu – „Reflecții privind 

România Mare”. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a organizat, în 

zilele de 15 și 16 noiembrie 2018, ediția cu numărul 5 a 

concursului studențesc „25 de ore la USV” (25h@USV). Patru 

echipe, alcătuite din câte trei studenți înscriși la programele de 

studiu ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, au petrecut împreună 25 de ore în corpul E al 

Universității, încercând să găsească soluții pentru tematica 

concursului din acest an: proiectarea și implementarea de 

bijuterii inteligente. În acest scop, organizatorii au asigurat 

echipelor dispozitive electronice și senzori pentru implementarea 

proiectelor.  

Proiectele echipelor au fost evaluate în dimineața zilei de 16 

noiembrie de către un juriu condus de prof. Jean Vanderdonckt, 

de la Université Catholique de Louvain, Belgia, și alcătuit din 



Nathan Magrofuoco (Université Catholique de Louvain), 

Alexandru Nistor (Assist Software) și Sergiu Gîrneț (OSF Global 

Services). În vederea realizării în condiții cât mai bune a temei 

propuse de către organizatori, echipele de studenți au imaginat și 

creat inele și brățări electronice cu care să controleze jocuri pe 

calculator, echipamente dintr-o casă inteligentă sau chiar o valiză 

„smart”.  

Rezultatele concursului au fost: locul I – echipa alcătuită din 

Cristi Miron, Beneamin Macsim și Raul Calujac, locul II - Ilie 

Alberto Cîrdei, Daniel Grigoriciuc și David-Ioan Cosovan, locul 

III - Mădălin-Emilian Pop, Teodora-Ioana Istrătoaie și Wilfried 

Nikolas Desrcanu, iar locul IV a fost ocupat de către echipa 

compusă din Adrian-Vasile Catană, Mihaela Serediuc și Ruth-

Laura Gherasim. 

Potrivit organizatorilor, „prin acest concurs, Universitatea 

«Ștefan cel Mare» din Suceava se alătură competițiilor similare 

de tipul «hackathon» care au loc pe plan internațional. Prin 

tematica sa, concursul 25h@USV încurajează creativitatea 

studenților în procesul dezvoltării de tehnologii de vârf la ora 

actuală în domeniul interacțiunii cu sistemele informatice”. 

Ediția 2018 aconcursului 25h@USV a dus mai departe, cu 

succes, tradiția începută în anul 2014, mizând pe forțarea 

limitelor creativității tehnice studențești prin propunerea de teme 

relevante pentru direcțiile date de tehnologiile IT de ultimă oră. 

Din partea organizatorilor, prof.univ.dr.ing. Adrian Graur și 

prof.univ.dr.ing. Radu-Daniel Vatavu consideră acest eveniment 

ca unul important în contextul actual al specificului competițiilor 

studențești naționale și internaționale, atât prin tehnologia 

inovativă adresată în fiecare an, cât și prin modalitatea specifică 

de implementare a acestuia. Sponsorii concursului din acest an 



au fost Assist Software, OSF Global Services și Global Design. 

 

 

Marius Șuiu 
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În etapa cu numărul opt din seria A a Diviziei A la handbal 

masculin, echipa secundă a Universității Suceava a cedat la o 

diferență de 19 goluri, pe terenul principalei candidate la 

promovarea în Liga Națională, CSM Vaslui, scor 46 – 27. Cu un 

lot în care se regăsesc jucători foarte tineri, șapte dintre ei fiind 

încă juniori II, echipa pregătită de antrenorul Ioan Tcaciuc n-a 

avut nici o șansă în fața formației pregătite de Leonard Bibirig, 

una ce și-a păstrat în mare parte jucătorii ce-au evoluat în 

sezonul trecut în Liga Națională. Sucevenii au început destul de 

bine acest meci, dar până la pauză, gazdele au reușit să se 

distanțeze la opt goluri, experiența spunându-și cuvântul în joc, 

scor 22 – 14. În partea a doua, CSM Vaslui și-a mărit avantajul și 

a câștigat fără probleme, fiind singura echipă neînvinsă din serie, 

după opt etape. 

„Știam că va fi un meci foarte greu, în fața unei echipe ce are în 

majoritate jucători de Liga Națională, așa cum am văzut și-n 

meciul tur. Noi avem un lot foarte tânăr și mai avem mult de 

muncă, mai ales pe faza defensivă, unde suferim în continuare, 

probabil și din cauza lipsei de experiență, care va veni, dar ne 

trebuie meciuri în picioare. Urmează un meci acasă cu Botoșani 

pe care trebuie neapărat să-l câștigăm”, a explicat antrenorul 

sucevenilor, Ioan Tcaciuc. 

În meciul de la Vaslui, pentru CSU II Suceava au marcat 

sportivii: Robert Alupoaie (7), Antonio Pintilei (6 goluri), Andi 

Tofănel (4), Bogdan Cozorici (3), Cosmin Lupu (3), Maxim 

Oancea (2), Cristian Bejinariu (1) și Iulian Roșu (1). 

Sâmbătă, de la ora 12.00, Universitatea II Suceava va primi 



vizita celor de la CSM Botoșani.   
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Evenimente 

 

Studenții Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 

au participat, joi, 15 noiembrie 2018, la sediul BNR – Agenția 

Suceava, la vernisajul „ZooMonetar – Fauna lumii pe bancnote 

şi monede“, expoziție organizată de către Muzeul Băncii 

Naționale a României și Agenția BNR Suceava. 

La eveniment au participat atât doctoranzi cât și studenți de la 

programele de studii Administrarea Afacerilor, Afaceri 

Internaționale, Asistență Managerială și Administrativă, însoțiți 

de cadre didactice – Prof.univ.dr. Carmen Năstase, decan al 

Facultății de Științe Economice și Administrație Publică, și 

conf.univ.dr. Carmen Boghean. 

În cadrul vernisajului, domnul Dan Ilie, expert în cadul Direcției 

Muzeu și educație financiară din Centrala Băncii Naționale a 

României, a prezentat expoziția ce conține cele peste 100 de 

specii și subspecii din fauna lumii, prin intermediul a peste 250 

de însemne monetare – de la monede din Antichitate, Evul 

Mediu şi Epoca Modernă, emise de diverse state, regate și 

imperii, până la bancnote moderne din 59 de țări și teritorii de pe 

6 continente. 

Expoziția promite vizitatorilor o experiență unică, provocatoare 

prin tematică și valoarea pieselor expuse, precum și prin 

dimensiunea globală a provenienței acestora. 

Expoziția va fi deschisă publicului la Agenția BNR Suceava în 

perioada 15 noiembrie 2018 – 15 iunie 2019, fiind o oportunitate 

pentru ca un număr cât mai mare de studenți, doctoranzi și cadre 

didactice să beneficieze de un eveniment inedit, ce îmbină 



caracterul educațional cu divertismentul cultural. 
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USV, 27 noiembrie 

2018. BOSQUITO 
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invitați speciali  
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Evenimente 

 

Marți, 27 noiembrie 2018, începând cu ora 18, la Casa de 

Cultură a Sindicatelor din Suceava se desfășoară Balul Bobocilor 

USV. 

Tematica din acest an este CENTENARUL MARII UNIRI. 

Prețul biletului de intrare este de 20 de lei și poate fi achiziționat 

de la Casa de Cultură a Studenților din strada Albina nr. 6 sau de 

la sediul ASUS – cămin 2. (camera 017). 

Invitați speciali ai ediției din acest an sunt: BOSQUITO și 

GUESSWHO. 

 


