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Profesorul universitar Gheorghe Gutt de la Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava a construit o instalaţie de producţie bazată 

pe şapte invenţii de-ale sale ca să facă cepuri de corecţie pentru 

înlocuirea nodurilor negre căzătoare din cherestea. Prin 

înnobilare, creşte valoarea de piaţă a cherestelei. 

 

Profesorul Universitar Gheorghe Gutt predă la Facultatea de 

Inginerie Alimentară a Universităţii „Ştefan cel Mare”. De-a 

lungul carierei sale academice el a realizat peste 150 de invenţii 

în domeniile: analitică instrumentală, echipamente pentru 

valorificarea superioară a deşeurilor de lemn, echipamente 

pentru încercarea şi caracterizarea avansată a materialelor. Aşa 

se explică şi faptul că în anul 2012 a primit Ordinul în grad de 

Cavaler al Federaţiei Internaţionale a Inventatorilor. Au fost 

mulţi cei care s-au întrebat ce ar putea să facă instituţia 

academică de la Suceava cu invenţiile profesorului Gutt.  

Ei bine, unele invenţii au depăşit graniţele hârtiei şi au ajuns să 

fie folosite în procesul producţiei industriale. Gheorghe Gutt a 

înfiinţat o societate comercială de tip Spin-Off asociată prin 

registrul comerţului cu Universitatea „Ştefan cel Mare”, care 

promovează tehnologii de înaltă productivitate pentru producerea 

cepurilor de corecţie din crengi de răşinoase, folosite la scară 



mare pentru corecţia nodurilor negre căzătoare din cherestea. 

Prin aceasta se creşte cu o treaptă clasa de calitate a cherestelei şi 

implicit valoarea de piaţă. În Spin- Off s-a realizat o linie 

tehnologică pentru producerea cepurilor de corecţie, care 

înglobează 24 maşini automate si semiautomate care fac obiectul 

unor brevete de invenţii şi propuneri de invenţii. Este vorba 

despre patru brevete şi trei invenţii în curs de brevetare. 

 

„Proiectul contribuie la înfiinţarea şi consolidarea unui incubator 

de inventică şi a unui centru de informare pentru mediul 

economic privind valorificarea superioară a deşeurilor de lemn 

tip crengi de răşinoase”, ne-a declarat Gheorghe Gutt. El a mai 

spus că pe plan mondial se folosesc anual multe zeci de miliarde 

de cepuri de corecţie. 

Gheorghe Gutt nu este singurul inventator al Universităţii de la 

Suceava. Instituţia academică conduce în topul universităţilor din 

România cu 15 brevete de invenţii acordate şi eliberate de 

Oficiul de State pentru Invenţii şi Mărci în 2018 fiind urmată de 

Universitatea Politehnică Bucureşti, cu 14 brevete, şi 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, cu 12 brevete, 

conform rezultatelor publicate în Buletinele Oficiale de 

Proprietate Intelectuală din anul 2018. Totodată, trei dintre 

cererile de brevete ale universităţii au fost înregistrate la Oficiul 

European de Brevetare de la Munchen. Din punctul de vedere al 

Prorectorului universităţii cu activitatea ştiinţifică, Prof.univ.dr. 

Mihai Dimian, susţinut de o experienţă de peste 15 ani în 

universităţi şi institute de prestigiu din SUA, Germania şi Franţa, 

procesul de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării 

româneşti este mult îngreunat de o legislaţie a cercetării şi 



educaţiei neadaptată acestei activităţi care percepe universităţile 

ca instituţii sociale mai degrabă decât instituţii antreprenoriale. 
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USV Suceava se află pe primul loc în ceea ce privește numărul 

de invenție acordate și eliberate în anul 2018 de către Oficiul de 

Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) cu un număr de 15 brevete. 

Pe locul II se află Universitatea Politehnică din București, cu 14 

brevete, locul III fiind ocupat de Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași, cu 12 brevete de invenții omologate 

de OSIM. 

De altfel universitatea din Suceava a reprezentat România la un 

concurs european de inventică chiar în toamna 2018, unde a 

câștigat pentru România „marele premiu” și 3 medalii de aur. 
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Odată cu prima echipă au revenit la antrenamente şi handbaliştii 

echipei secunde de handbal a Clubului Sportiv Universitar din 

Suceava. În primele două zile, handbaliştii pregătiţi de antrenorul 

Ioan Tcaciuc au antrenamente uşoare, cu jocuri complementare, 

şcoala alergării şi foarte puţin pe plan fizic. După această 

reacomodare la efort, handbaliştii suceveni vor intra într-o 

pregătire asemănătoare cu cea din cantonamente, cu două 

antrenamente pe zi în mai multe zile din săptămână. 

Până la reluarea campionatului în eşalonul secund, Divizia A, pe 

2 februarie, Ioan Tcaciuc îşi doreşte ca echipa pe care o 

pregăteşte să facă cel puţin două meciuri de pregătire, iar în 

perioada ce urmează va căuta adversari, unul dintre ei fiind 



echipa CSM Bacău, ce activează în aceeaşi serie cu Universitatea 

II. 

 

„Am hotărât să începem pregătirea mai repede deoarece e timpul 

foarte scurt până la reluarea campionatului. După două zile de 

reacomodare la efort ne vom pregăti la Suceava într-un regim de 

cantonament. Din fericire nu prea am avut mari probleme cu 

accidentările în prima parte a sezonului regulat şi sper să nu 

avem nici până la finalul sezonului. Parţial sunt mulţumit de 

evoluţia echipei după 10 etape, dar mai e mult de muncă. În 

primul rând la relaţiile dintre jucători, deoarece sunt doar de 

patru luni împreună şi nu-i uşor, mai ales că jumătate sunt 

juniori, iar jumătate seniori. Apărarea e capitolul la care suferim 

cel mai mult, deoarece apar diferenţe de forţă şi experienţă în 

faţa unor adversari mult mai maturi, dar şi la finalizare mai avem 

unele sincope”, a explicat antrenorul Ioan Tcaciuc. 

 

Tehnicianul echipei a doua de la Universitatea Suceava a mai 

adăugat că unii jucători au crescut de la începutul sezonului şi 

speră ca măcar unul dintre ei să facă pasul la prima echipă. De 

altfel, Cosmin Lupu a fost la 3 sau 4 meciuri cu lotul din Liga 

Naţională, iar Alupoaie a cochetat şi el cu prima echipă. Alţi doi 

jucători ai echipei ce sunt în ultimul an de juniori II vor fi de 

astăzi la o acţiune de selecţie şi testare a jucătorilor din ţară 

organizată de Federaţia Română de Atletism în cadrul unui 

program mai mare ce se numeşte Plan Talent. Este vorba de 

interul stânga Eusebiu Fedic şi pivotul Cristi Bejenariu, ultimul 

participând pentru a doua oară în acest proiect. 

Universitatea II va reîncepe meciurile oficiale pe 2 februarie, cu 



prima etapă din turul II al sezonului regulat, când va juca pe 

teren propriu cu CSU Galaţi. După terminarea returului II, 

primele două clasate din fiecare serie vor merge la turneul final, 

iar la turneul final, primele două echipe vor promova direct în 

Liga Naţională, iar următoarele două vor merge la turneul de 

baraj. Echipele satelit ale cluburilor din Liga Naţională, aşa cum 

este şi Universitatea II, nu au drept de promovare în primul 

eşalon. 
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Știri Suceava 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va găzdui, 

în perioada 1 – 3 februarie, Olimpiada națională „Științele 

Pământului”, în cadrul căreia vor concura peste 100 de liceeni la 

fizică, biologie, chimie şi geografie. 

Organizatorii olimpiadei sunt Inspectoratul Școlar Judeţean, 

USV și Societatea Științifică „Cygnus”. 

Participanții vor trece de două probe de concurs, teoretică şi 

practică, fiecare cu durata de 3 ore, cu întrebări din toate cele 4 

discipline. 

Cazarea elevilor se va face la Colegiul de Informatică „Spiru 

Haret” din Suceava. 



În urma stabilirii clasamentului final, vor fi selecționați elevii din 

lotul lărgit pentru Olimpiada internaţională.  

 

 


