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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) 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 doi 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 „Ștefan cel Mare” a 

obținut un premiu special, 3 medalii de aur, 3 medalii de argint și 

2 distincții din partea a două entități internaționale de prestigiu. 

Premiul pentru cea mai bună invenție europeană prezentată la 

această ediție a evenimentului a fost câștigat de invenția 

„Thermomechanical safety lock”, având ca autori doctoranzi și 

membri ai Departamentului de Electrotehnică din USV (Ilie 

Nițan, Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Gheorghe 

Pentiuc, Anna Sabadaș, Mariana Rodica Milici, Crenguța Elena 

Bobric, Daniela Irimia, Gabriela Rață, Elena Daniela Olariu). 

Medalie de aur a primit invenția „Interlocking system”, autori: 

Ilie Nițan, Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Dumitru 

Cernușcă, Sergiu Dan Pața, Alexei Pianîh, Radu Dumitru 



Pentiuc, Cezar Popa, Mihai Rață, Constantin Ungureanu. 

Tot medalie de aur a obținut „Solar electric motor”, autori: Dorel 

Cernomazu, Leon Mandici, Nicolae Sorea, Constantin 

Ungureanu, Mihaela Gugoașă, Niculina Poienar, Elena Daniela 

Olariu, Julian Baciu, Corneliu Buzduga, Tiberiu Octavian Cujba. 

Proiectul „Thermomechanical safety lock”, autori: Ilie Nițan, 

Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Gheorghe Pentiuc, Anna 

Sabadaș, Mariana Rodica Milici, Crenguța Elena Bobric, Daniela 

Irimia, Gabriela Rață, Elena Daniela Olariu, și-a adjudecat tot 

aurul. 

Medalie de argint i-a revenit invenției „Method and installation 

for milk handling and management", autori: Sergiu 

Pața,Laurențiu Dan Milici, Constantin Ungureanu, Elena Olariu, 

Mihaela Poienar, Crenguța Bobric, Daniela Irimia, Radu Pentiuc, 

Cezar Popa, Mihai Rață. 

La fel și „Solar motor", autori: Dorel Cernomazu, Leon Mandici, 

Adrian Graur, Niculai Sorea, Ilie Nițan, Mihai Rață, Laurențiu 

Dan Milici, Mariana Rodica Milici, Cristina Prodan, Ilie 

Romaniuc, Iulian Baciu. 

„System for monitoring emotional states", autori: Mihai Cenușă, 

Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Sergiu Pața, Radu 

Pentiuc, Cezar Popa, Mihai Rață, și-a adjudecat tot medalia de 

argint. 

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 - 

International Engineering Invention @ Innovation Society din 

Malaezia. 
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Cinci proiecte aparținând elevilor și studenților suceveni au fost 

premiate în cadrul celei de-a XVI-a ediții a Salonului Național de 

Inventică și Creație Științifică pentru Tineret, organizat de 

Ministerul Tineretului și Sportului. Evenimentul a avut loc în 

perioada 14 - 18 noiembrie 2018, la RomExpo București. 

La secțiunea „Tehnologia informației”, premiul I a revenit 

proiectului „Sistem pentru monitorizarea stărilor emoționale”, 

realizat de Mihai Cenușă, Mihaela Poienar, Sergiu Dan Pața, de 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV). 

Premiul al II-lea a revenit proiectului „Sistem de zăvorâre”, 

semnat de Mihaela Poienar, Dumitru Cernușcă, Sergiu Dan Pața, 

Alexei Pianîh, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

„Project Flora” a fost recompensat cu mențiune, autori: prof. Dan 

Laurențiu Milici, Ștefan Șovea, Andrei Ventuneac (Universitatea 

din Suceava). 

La secțiunea „Științe aplicate”, premiul II a mers la proiectul 

„Siguranță termomecanică”, autori: Mihaela Poienar, Anna 

Sabadaș (USV). 

„Sistem automatizat de menținere a parametrilor de microclimat 

la specia phanaelopsis faleno (Orhideea Faleno)”, autori: prof. 

Olivia Macovei, Ioan Tatiuc, Sergiu Jitariu, a obținut un premiul 



special. 

În ediția din acest an, tineri pasionați de cunoaștere și dezvoltare 

științifică și-au expus proiectele în cadrul unor standuri, acestea 

fiind apreciate de un juriu de specialitate. Târgul anual de la 

Romexpo promovează ingeniozitatea tinerilor, prin vizibilitatea 

pe care o oferă creațiilor, ideilor lor, dar și prin cadrul emulativ 

pe care îl oferă spiritelor pasionate de cunoaștere și inovație. 
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După prima victorie obținută în acest sezon al Ligii Naționale, 

acasă cu CSM Făgăraș, echipa de handbal a Universității 

Suceava are șansa să câștige alte trei puncte, pe terenul ultimei 

clasate, Universitatea Cluj, formație ce este singura fără punct 

după 10 etape. Practic, elevii antrenorului Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei sunt obligați să câștige acest meci, deoarece punctele 

directe cu echipele cu care se vor lupta pentru menținerea în Liga 

Națională vor fi foarte importante în turneul play-off. Și la acest 

meci, universitarii au trei jucători importanți ce sunt 

indisponibili, Gabriel Burlacu, handbalist ce a început să facă 

mișcare, deși mai are ceva dureri în zona lombară, Andrei Olariu, 

ce a plecat ieri la București la un nou control în legătură cu 

problema la tibie, și Alin Petrea, jucător ce la finalul lunii 

urmează să se opereze la un deget de la picior, unde a avut o 

luxație și o ruptură de ligament. Partida trebuia să se dispute 

astăzi, dar gazdele n-au avut poziție în sală și au mutat-o mâine, 

iar sucevenii au fost de acord, mai ales pentru faptul că 

următoarea etapă este programată sâmbăta viitoare. 



„Este o partidă pe care trebuie neapărat s-o câștigăm și să ne 

întoarcem acasă cu trei puncte foarte importante. Sper să ne 

facem un meci ușor și să-l tratăm cu seriozitate și concentrare 

maximă, deoarece nu vrem să pățim ca la Buzău, unde după 

părerea mea am pierdut trei puncte. Ne-am pregătit bine și sper 

să facem un meci foarte bun și să nu avem parte de alte 

accidentări”, a declarat antrenorul echipei Clubului Sportiv 

Universitar din Suceava, Adrian Chiruț. 

Sâmbăta viitoare, sucevenii vor avea din nou un meci foarte 

important pentru puncte, acasă, cu CSM Bacău. 
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Studenții Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

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

Suceava, la vernisajul „ZooMonetar – Fauna lumii pe bancnote 

și monede“, expoziție organizată de către Muzeul Băncii 

Naționale a României și Agenția BNR Suceava. 

Potrivit unui comunicat al USV, 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 cadrul 

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 și Epoca Modernă, emise de diverse state, regate și 

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

6 continente”, se menționează în comunicatul transmis. 

USV mai arată că expoziția promite vizitatorilor o experiență 

unică, provocatoare prin tematică și valoarea pieselor expuse, 

precum și prin dimensiunea globală a provenienței acestora. 

Expoziția este 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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În perioada 14-18 noiembrie 2018, la Complexul Expozițional 

Romexpo, București, s-a desfășurat cea de-a XVI-a ediție a 

Salonului Național de Inventică și Creație Științifică pentru 



de Inventică și 

Creație Științifică 

pentru Tineret 

2018 

 

Tineret, eveniment organizat de Ministerului Tineretului și 

Sportului. În competiția din acest an au intrat peste 40 de 

proiecte din țară și din Republica Moldova, grupate pe 3 secțiuni. 

La festivitatea de premiere au fost prezenți, alături de doamna 

ministru Ioana Bran, jurnaliști de știință și membrii juriului. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut premii la 

două secțiuni, după cum urmează: 

Secțiunea TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (3 din cele 4 premii 

acordate la această secțiune au fost obținute de USV): 

• Premiul I – Sistem pentru monitorizarea stărilor emoționale, 

autori: Mihai Cenușă, Mihaela Poienar, Sergiu Dan Pata 

(doctoranzi), coordonator: prof. univ. dr. ing. Dan Laurențiu 

Milici; 

• Premiul II – Sistem de zăvorâre, autori: Mihaela Poienar, 

Dumitru Cernusca, Sergiu Dan Pata, Alexei Pianih (studenți 

doctoranzi), coordonator: prof. univ. dr. ing. Dan Laurențiu 

Milici; 

• Mențiune – Project Flora  – Stefan Sovea, Andrei Ventuneac 

(studenți în anul I Calculatoare), coordonator: prof. univ. dr. ing. 

Dan Laurențiu Milici. 

Secțiunea ȘIINȚE APLICATE: 

• Premiul II – Siguranță termomecanică, autori: Mihaela Poienar, 

Anna Sabadas (doctoranzi), coordonator: prof. univ. dr. ing. Dan 

Laurențiu Milici. 
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La intrarea în sezonul rece, Complexul de Natație și 

Kinetoterapie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare“ din 

Suceava vine cu o veste bună pentru locuitorii orașului: bazinul 

de înot își redeschide programul de agrement pentru publicul larg 

în data de 26 noiembrie 2018. 

 


