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În primăvara anului 2002, la Complexul Expo-Transilvania din 

Cluj-Napoca, cu ocazia Târgului Internaţional „Foresta”, au fost 

expuse aproximativ 30 de invenţii din domeniile: materiale de 

construcţii, telefonie mobilă, epurarea apei, criogenie. 

Evenimentul, o premieră pentru clujeni, cunoscut ulterior sub 

numele de Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării 

și Inventicii PRO INVENT, s-a bucurat de un real interes atât din 

partea vizitatorilor, cât şi a presei. 

În perioada 20 – 22 martie 2019, a avut loc cea de a XVII-a 

ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării 

și Inventicii, care s-a bucurat de un interes deosebit din partea 

vizitatorilor de specialitate, fiind prezentate peste 400 de 

invenții. Participarea celor mai importante institute naționale de 

cercetări, a universităților românești, a numeroaselor firme, la 

care s-au adăugat 6 universități din Republica Moldova și 

Asociația Inventatorilor din Polonia, cu un stand generos, a făcut 

ca această manifestare să devină de referinţă în viaţa inventicii 

româneşti, o formă eficientă de mai bună cunoaştere, apreciere şi 

stimulare a celor ce s-au distins prin creativitate. In egală 

măsură, Salonul PRO INVENT de la Cluj-Napoca a fost şi 

doreşte să rămână un loc distinct de întâlnire al inventatorilor şi 

invenţiilor cu oameni de afaceri, întreprinzători, cu cei interesaţi 



să pună în practică rezultatele cercetării, inovării şi creativităţii 

româneşti, dar și de peste hotare. 

La Salonul Internaţional al Cercetării Științifice, Inovării şi 

Inventicii PRO INVENT, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a participat cu un stand expozițional și a fost 

reprezentată de o delegație condusa de prof. dr. ing. Adrian 

Graur, din care au făcut parte cadre didactice și studenți 

doctoranzi ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. Premiile obținute de USV au fost: 

1. Diploma de Excelență și premiul special PRO INVENT 

2019 pentru invențiile prezentate la Salonul Pro Invent 2019 

2.Diploma de Excelență și Medalia de aur pentru  

Thermomechanical safety lock 

NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 

PENTIUC Gheorghe, SABADAȘ Anna, MILICI Mariana 

Rodica, BOBRIC Crenguța-Elena, IRIMIA Daniela, RAȚĂ 

Gabriela, OLARIU Elena-Daniela 

3. Diploma de Excelență și Medalia de aur pentru System and 

method for measuring and connecting single-phase electric 

energy consumers 

CENUȘĂ Mihai, MILICI Laurențiu-Dan, ROMANESCU 

Adrian, ȚANȚA Ovidiu, NIȚAN Ilie, POIENAR Mihaela, 

ATĂNĂSOAE Pavel, PRODAN Cristina, AFANASOV Ciprian, 

VLAD Valentin 

4. Diploma de Excelență și Medalia Pro Invent pentru Clutch 

based thermocouple 



CERNUȘCĂ Dumitru, MILICI Laurențiu-Dan, NIȚAN Ilie, 

POIENAR Mihaela, PAȚA Sergiu, CENUȘĂ Mihai, 

BREABĂN Bogdan, POPA Cezar-Dumitru 

5. Diploma de Excelență și Medalia Pro 

Invent pentru Interlocking system 

NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 

CERNUȘCĂ Dumitru, PAȚA Sergiu Dan, PIANÎH Alexei, 

PENTIUC Radu Dumitru, POPA Cezar, RAȚĂ Mihai, 

UNGUREANU Constantin 

6. Diploma de Excelență pentru Flood protection system in 

buildings 

CENUŞĂ Mihai, MILICI Laurenţiu Dan, POIENAR Mihaela, 

TOADER Eusebiu Vasile, ATĂNĂSOAE Pavel, POPA Cezar 

Dumitru, PIANÎH Alexei, SABADAȘ Anna 

7. Diploma de Excelență pentru Vibromotor 

NIȚAN Ilie,  MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 

UNGUREANU Constantin, OLARIU Elena-Daniela, 

POPINCIUC Elena, CERNUȘCA Dumitru, PENTIUC Radu-

Dumitru 

8. Premiul special al Asociației Române pentru Tehnologii 

Alternative din Sibiu pentru Interlocking system 

NIȚAN Ilie, MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 

CERNUȘCĂ Dumitru, PAȚA Sergiu Dan, PIANÎH Alexei, 

PENTIUC Radu Dumitru, POPA Cezar, RAȚĂ Mihai, 

UNGUREANU Constantin 



9. Diploma de excelență din partea Asociației Iustin Capră 

pentru Sistem de protecție a clădirilor contra inundațiilor 

CENUŞĂ Mihai, MILICI Laurenţiu Dan, POIENAR Mihaela, 

TOADER Eusebiu Vasile, ATĂNĂSOAE Pavel, POPA Cezar 

Dumitru, PIANÎH Alexei, SABADAȘ Anna. 
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Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează joi, 28 martie a.c., o seară de folk cu 

Marius Matache. 

Evenimentul se va desfășura de la ora 19.00, în Auditoriumul 

„Joseph Schmidt” al USV. 

Prețul unui bilet este de 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari, 

și 10 lei pentru publicul larg. Biletele se pot achiziționa online pe 

www.ccs-sv.ro / www.biletesuceava.ro, sau de la sediul CCS str. 

Zorilor nr. 6 (lângă Auto Albina), de luni până vineri în 

intervalul orar 9:00 – 17:00. 
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Miercuri, 27 martie 2019, la ora 17:00, la Biroul Francez, micii 

francofoni înaintează cu pași mici, dar siguri, pe tărâmul limbii 

franceze. 

Potrivit reprezentanților Biroului Francez, după o fixare a 

lexicului și a structurilor învățate ora trecută, în această 

săptămână micii francofoni vor aborda vocabularul sentimentelor 

împreună cu lector dr. Mariana Șovea, lectorul de franceză 

Maxence Caron și ariciul Léo. Nu vor lipsi jocurile, cântecele și 

desenul, toate pentru a dovedi că „Le français, c’est facile!”. 
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Crai Nou Pg.8 Înaintea etapei a XXV-a a Ligii Naționale de handbal masculin, 

CSU Suceava are un moral bun în perspectiva disputei cu CSM 

Bacău. Meciul va avea loc miercuri, 27 martie, de la ora 18:30, 

pe terenul echipei din Bacău. 

Sucevenii se prezintă la acest meci după două succese 

consecutive, în deplasare la Făgăraș și acasă cu U Cluj, în timp 

ce gazdele, nu au nicio victorie din de zece etape și s-au despărțit 

și de antrenorul Eden Hairi. 

În principiu aceste lucrurile contează mai puțin pentru că 

rivalitatea dintre suceveni și băcăuani este una veche și 

frumoasă, toate partidele disputate la orice nivel, începând cu 

juniorii mici și încheind cu seniorii fiind de pomină de o 

grămadă de ani încoace. 

„Este un meci pe care trebuie să-l abordăm la victorie. Ar fi 

grozav să avem trei victorii consecutive și să marcăm cu 

adevărat revirimentul nostru. Avem un suflu bun de două etape și 

ne-am pregătit cât am putut mai bine pentru partida de la Bacău. 

Jucătorii noștri sunt conștienți de importanța meciului și sper să 

câștigăm. Am auzit că vom avea din nou galeria noastră de 

marcă din deplasare și suntem pregătiți pentru a ataca din fuleu 

turneul play-out” a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, 

Adi Chiruț. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) implementează, 

în perioada aprilie 2018 – septembrie 2020, ”PORT Cultural”, 

proiect care își propune să conserve clădirile tradiționale din 

peisajul satului românesc, dar și să încurajeze construcții noi în 

mediul rural, cu respectarea peisajului construit existent. 

Proiectul continuă preocupările Universității în domeniul 

protejării peisajului cultural, materializate în anii trecuți prin 

activitățile derulate în cadrul programului „Salvează Satul 

Bucovinean”. 

„PORT Cultural” reunește principalele probleme actuale legate 

de dezvoltarea comunităților rurale din Bucovina și Transilvania 

de Sud, printr-o analiză a două aspecte majore: dispariția 

clădirilor tradiționale din peisajul satului românesc și nevoia de 

valorificare a patrimoniului construit prin antreprenoriat. 

„Se vor identifica soluții de sprijinire a partenerilor din mediul 

rural și a proprietarilor de construcții reprezentative pentru 

patrimoniul construit, prin dezvoltarea cadrului antreprenorial și 

cel durabil și prin îmbunătățirea competențelor în ceea ce 

privește dezvoltarea strategică a comunităților. Identificarea 

obiectivelor valoroase și documentarea etno-istorică vor fi 

dezvoltate și completate de soluții de arhitectură, de transformare 

a clădirilor vechi și adaptare a lor la funcționalitatea modernă. 

Planurile de arhitectură urmează să fie puse la dispoziția 

comunităților din cele două zone țintă (Bucovina și Transilvania 

de Sud), cu speranța că acestea vor fi folosite de cei care doresc 

să păstreze și să transforme casele tradiționale, cât și de cei ce 

doresc construcții noi în mediul rural, cu respectarea peisajului 

construit existent”, au menționat reprezentanții proiectului. 



Alături de Universitatea „Ștefan cel Mare”, parteneri în cadrul 

proiectului „PORT Cultural” sunt Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi" din Iaşi, Institutul „Bucovina" al Academiei 

Române, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare în Turism și Institutul de Economie Națională, 

Academia Română. 

„PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru 

dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, 

prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate 

culturală” este finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 

(UEFISCDI). 

Acesta este coordonat de prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean și 

are o valoare totală de 5.243.759 de lei. 
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La Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, Sala de Artă „Elena 

Greculesi”, va avea loc miercuri, 27 martie, de la ora 11:00, 

conferința Unirea Basarabiei cu România sau despre începuturile 

înfăptuirii Marii Uniri de la 1918, susținută de prof. univ. dr. 

Mihai Iacobescu. Evenimentul este organizat de Consiliul 

Județean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava și Grupul de 

Inițiativă al Românilor din Basarabia – GIRB. 
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Eleva Sandra Tudurache, de la Colegiul Național „Petru Rareș” 

din municipiul Suceava, a câștigat Concursul de interpretare 

muzicală Music Star, ediția a IX-a. Concursul Music Star 2019, 

organizat de Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul 

Suceava, în parteneriat cu Colegiul Naţional „Petru Rareş” și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a avut loc 

duminică, 24 martie, la sala Auditorium „Joseph Schmidt” din 

municipiul Suceava. Juriul a acordat următoarele premii: Premiul 

de popularitate: Alexandra Berariu; Premiul pentru cel mai bun 

instrumentist: Paula Poenaru – pian; Premiul III la secţiunea a II-

a: Paula Poenaru și Premiul III la secţiunea a II-a: trupa Pieces 

formata din Oana Hapenciuc, Amalia Alexa și Ioana Robciuc; 

Premiul II la secţiunea a II-a: Dragoș Bucatariu și Premiul II la 

secţiunea a II-a: Roxana Asaveti; Premiul I la secţiunea a II-a: 

Elina Barabaș; Premiul I la secţiunea a III-a: Anastasia Gatman. 

Cei mai buni interpreţi şi cele mai bune grupuri au interpretat în 

concurs, live, o piesă românească sau din repertoriu internaţional 

sau o compoziţie proprie. Iniţiatorul şi coordonatorul acţiunii 

este prof. de educaţie muzicală Cristian Doboş, de la Colegiul 

Naţional „Petru Rareş” din Suceava. Music Star este un concurs 

de interpretare muzicală destinat elevilor de la Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” din Suceava, colaboratorilor acestora şi studenţilor 

de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Premiile, în 

valoare totală de peste 2.000 de lei, au fost oferite de sponsorul 

concursului, magazinul Expert Music. 
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Grupul vocal de pop-opera Dimma’S va concerta vineri, pe 29 
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pop-opera 

Dimma’S, în 

concert la Suceava 

 

local martie, de la ora 19.00, pe scena Auditoriumului „Joseph 

Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (str. 

Universității, nr. 13). 

De la „Zaraza” sau „My Way”, până la celebra „O sole mio”, 

Dimma'S va oferi o seară de neuitat prin interpretări pop-opera 

ale unor melodii celebre și muzică clasică. Prețul unui bilet este 

de 10 lei sau 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari și pot fi 

cumpărate de pe www.ccs-sv.ro sau de la sediul Casei de Cultură 

a Studenților Suceava. 

Pentru prima oară în Suceava, format din Anton Babiaș, Claudiu 

Chereji, Aurelian Filip și Nicolae Ilincăi, grupul Dimma'S are în 

componență patru soliști profesioniști care s-au bucurat de-a 

lungul timpului de colaborări importante. 

Povestea formației Dimma’S a început în 2017. Este format din 

artiști profesioniști în domeniu, repertoriul lor fiind unul variat, 

care acoperă toate genurile de muzică care exprimă eleganță. 

Potrivit organizatorilor, în sezonul actual grupul are un repertoriu 

impresionant și variat, format din melodii cunoscute atât 

românești, cât și internaționale, adaptate stilului și vocilor 

soliștilor. 

Spectacolele lor au ca punct focal eleganța, atât vizuală cât și 

fonică, iar interpretarea în stilul lor caracteristic a unor melodii 

celebre aduce un plus de stil și rafinament oricărui eveniment. 

Cvartetul Dimma'S este reprezentat și promovat de către 

„Transilvania Classic - Opera and Theater Agency”. 

Informații suplimentare despre concert la 0752 092 606. 

http://www.ccs-sv.ro/
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava (USV) organizează joi, 28 martie, de la ora 

19.00, o seară de folk cu Ștefan Matache. 

Evenimentul va fi găzduit de Auditorium „Joseph Schmidt”. 

Prețul unui bilet este de 10 lei sau 5 lei pentru elevi, studenți și 

pensionari. 

Informații la 0752092606. 

Marius Matache activează în muzica folk de 15 ani, timp în care 

a cântat în diferite formule de trupă (I’mperfect), proiecte 

(Gashkademia de Folk) sau singur. Din 2007, cântă sub numele 

de Marius Matache&Folk Band Imperfect, trupă ce include, în 

funcție de proiecte, diferiți muzicieni (nai, pian, vioară, bas, 

percuții etc.). 

A susținut recitaluri în festivaluri de muzică folk (Alba Iulia, 

Suceava, Mediaș, Folk You, Fălticeni etc.) sau alte evenimente 

culturale de amploare, dar și spectacole individuale sau concerte 

de club în foarte multe orașe din țară. 

În 2013 a scos primul său album de autor, intitulat „Hoinar prin 

Piața Matache”, lansat în 27 de orașe din România. În 2016 a 

lansat albumul „Alchimie”. 
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Organizația studențească Clubul de Marketing din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), împreuna cu 

Ignătescu Media, a organizat, la mijlocul lunii martie, concursul 

de editare fotografică „Editare avansată în photoshop a 

fotografiei tip portrait”, competiție cu o valoare a premiilor în 

valoare de 100 de euro. 

Cei 20 de concurenți s-au adaptat perfect cerințelor comunicate 

de către Iulian Ignătescu la începutul concursului, organizatorii 

fiind plăcut surprinși de ingeniozitatea participanților în editarea 

fotografiilor. 

Etapa finală a concursului a constat în evaluarea materialelor 

realizate de către concurenți. Proba care a ajutat la departajarea 

câștigătorilor a fost realizarea unui material video de 20-30 de 

secunde, în care s-a prezentat un punct de vedere personal cu 

privire la mesajul transmis de fotografia editată care a stat la 

baza concursului. 

Concursul s-a dovedit un real succes, cu rezultate surprinzătoare 

pentru toți cei implicați: s-au descoperit studenți cu reale calități 

și foarte mult talent și pasiune, cărora organizatorii le-au 

transmis să continue explorarea fascinantului univers al artei 

fotografice. 

Câștigătorii concursului au fost: Premiul 1: Perman Yagmyrov - 

300 de lei; Premiul 2: Vlad Marian Crișcă - 100 lei + Un curs de 

mentorat în cadrul firmei Ignătescu Media; Premiul 3: Ignat Ion - 

50 de lei. 

„Acest eveniment a constituit o bună ocazie să dezvoltăm un 



proiect de lungă durată pentru sprijinirea tinerilor cu reale calități 

în zona artei fotografice. Dacă vor beneficia de sprijin, 

participanții la concurs vor contribui la dezvoltarea acestui 

domeniu în orașul nostru. Clubul de Marketing din cadrul USV 

și Ignătescu Media se vor implica activ în promovarea acestor 

tinere talente în cadrul comunității sucevene”, a arătat Traian 

Simioniuc, președintele Organizației studențești Clubul de 

Marketing.  

 

 


