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În perioada 18-23 aprilie 2019, la Bistrița, va avea loc 

Olimpiada națională de limbi romanice – limba franceză, 

etapa națională, organizată de Ministerul Educației Naționale 

prin  Direcția generală învățământ secundar superior și 

educație permanentă și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-

Năsăud.  

De la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) au 

fost desemnate să participe  în Comisia centrală, care 

monitorizează complexul proces de evaluare și jurizare a 

performanțelor elevilor, prof. univ. dr. Elena-Brândușa 

Steiciuc – președinte și conf. univ. dr. Olga Gancevici – 

vicepreședinte. 

„Sprijinind în mod constant fenomenul amplu și divers al 

francofoniei, stimulând performanțele înalte ale tinerilor în 

domeniul limbii, literaturii și civilizației franceze și 

francofone, alma mater sucevensis se situează și în acest an pe 

un loc fruntaș în promovarea valorilor culturale fundamentale, 

în prezervarea tradiției francofile a poporului român”, 

menționează reprezentanții USV. 
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După ce a început turneul play-out cu stângul, cu un meci 

pierdut pe teren propriu în fața celor de la CSM Bacău, echipa 

de handbal a Universității Suceava are o primă deplasare 

dificilă în această fază, pe terenul primei clasate, CS Minaur 

Baia Mare. Partida este programată mâine seară, de la ora 

18.00, și va fi arbitrată de cuplul Belean-Sas. În sezonul 

regulat, cele două echipe și-au împărțit victoriile, fiecare 

impunându-se acasă, dar de această dată meciul va fi total 

diferit, și asta deoarece fiecare punct contează în lupta pentru 

menținerea în Liga Națională.    
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Mâine seara, în cea de-a doua etapă a play-outului Ligii 

Naționale la handbal, CSU Suceava va juca în deplasare cu 

Minaur Baia Mare. 

Antrenorul ADRIAN CHIRUȚ s-a arătat optimist în obținerea 

unui rezultat bun, chiar dacă moralul jucătorilor săi este 

scăzut, după înfrângerea din etapa anterioară de pe teren 

propriu. 
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Echipa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei joacă pe 

terenul celor de la Minaur Baia Mare, mâine, de la ora 18.00, 

în cadrul etapei a II-a din turneul pentru menținerea în Liga 

Zimbrilor la handbal masculin. 
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Centrul de Resurse și Cercetare în Turism din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) invită 

specialiștii din domeniul turismului, precum și publicul larg, 

miercuri, 17 aprilie, începând cu ora 16.00, la prelegerea „Ce 

fel de destinație vrem noi să fim?”. Aceasta va fi susținută de 

Simion Giurcă, secretar general al „Corps Touristique 



 Austria”, medaliat în anul 2014 cu Medalia de Onoare a 

orașului Viena, Cavaler al Ordinului Național pentru Merit al 

României și decorat cu „Goldenen Verdienstzeichens der 

Republik Österreich” de către președintele Austriei. 

Economist de profesie, cu o vastă experiență în domeniul 

turismului internațional, Simion Giurcă este managerul 

departamentului pentru turism din cadrul Asociației 

„Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii”, după ce, 

timp de 24 de ani, a fost Șeful Biroului Național de Turism al 

României din Austria. Pentru activitatea depusă în Viena a 

fost desemnat, de mai multe ori, de către un juriu format din 

profesioniști și jurnaliști de la editura Mucha, cel mai bun șef 

de birou străin dintre cei peste 40 de reprezentanți care 

activează pe piața austriacă. 

Menționăm faptul că, în prezent, Simion Giurcă este lector la 

programul de master din cadrul Facultății de Științe 

Economice și Administrație Publică Planning of New 

Tourism Products and Destination Management, de la 

Universitatea din Suceava. 

„Vă așteptăm la o prezentare în care experiența în turism va fi 

transmisă cu entuziasm, deschidere și drag de România!”, a 

transmis conf. univ. dr. Carmen Chașovschi, director al 

Centrului de Resurse și Cercetare în Turism (CERC Turism), 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

carmenc@usm.ro. 
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www.newsme.ro 
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Medalie de aur la 

Geneva, pentru un 

proiect al cercetătorilor 

de la Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor 
 

 

Monitorul de Suceava Pg.11 Proiectul unui grup de cercetători de la Facultatea de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității 

”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a fost recompensat cu 

Medalie de aur în cadrul celei de-a 47-a ediții a International 

Exhibition of Inventions of Geneva 2019, unul din cele mai 

prestigioase saloane de inventică. 

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 10-14 aprilie 2019. 

Universitatea din Suceava a participat cu o lucrare selectată 

printr-o competiție a Ministerului Cercetării și Inovării, 

intitulată „Sistem de monitorizare a stărilor emoționale”, 

avându-i ca autori pe Mihai Cenușă (doctorand în Inginerie 

electrică), prof. univ. dr. ing. Laurențiu Dan Milici, Sergiu 

Pața (doctorand în Inginerie electrică), dr. ing. Mihaela 

Poienar (cercetător în cadrul proiectului MANSID), prof. dr. 

ing. Radu Pentiuc, conf. dr. ing. Cezar Popa și conf. dr. ing. 

Mihai Rață. 

Proiectul a primit și Premiul special al Oficiului de Stat pentru 

Invenții și Mărci OSIM. Delegația USV a fost condusă de șef 

lucrări dr. ing. Elena Daniela Lupu, specialist în proprietate 

intelectuală. 
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de inventică și cercetare 

 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

Universități 

 

IDEM 

________ Comunicat de presă - 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare" din Suceava 

www.agerpres.ro 

15.04.19 

________ În perioada 10 - 14 aprilie 2019, a avut loc cea de-a 47-a 

ediție a International Exhibition of Inventions of Geneva 

2019, unul din cele mai prestigioase saloane de inventică. 

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava a participat la 

acest eveniment cu o lucrare selectată printr-o competiție a 

Ministerului Cercetării și Inovării, intitulată Sistem de 

monitorizare a stărilor emoționale, avându-I ca autori pe 

Mihai Cenusa (doctorand în Inginerie electrică), L. Dan Milici 

(prof. dr. ing.), Sergiu Pața (doctorand în Inginerie electrică), 

Mihaela Poienar (cercetător în cadrul proiectului MANSID, 

dr. ing.), Radu Pentiuc (prof. dr. ing.), Cezar Popa (conf. dr. 

ing.) și Mihai Rață (conf. dr. ing.). Proiectul cercetătorilor de 

la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

din Suceava a primit Medalia de aur a Salonului si Premiul 

special al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci OSIM. 

Delegația USV a fost condusă de s.l. dr. ing. Elena Daniela 

Lupu - specialist in proprietate intelectuală. 

________ Rezultate excepționale 

obținute de cercetători ai 

www.ziare.com 

15.04.19 

 

________ IDEM 



USV, la doua expoziții 

internaționale de 

inventica si cercetare 

www.newsbucovina.ro 

15.04.19 

________ Medalii obținute de USV 

la salonul de inventică de 

la Geneva și Expoziția 

Internațională pentru 

Inovare de la Sibiu 

www.suceavanews.ro 

15.04.19 

________ IDEM 

________ Reprezentanți ai USV au 

participat la International 

Exhibition of Inventions 

of Geneva 2019 

www.newsme.ro 

16.04.19 

________ IDEM 

________ Medalie de aur la Geneva 

pentru un sistem de 

monitorizare a stărilor 

emoționale inventat la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava 

www.stirisuceava.net 

15.04.19 

 

 

________ IDEM 

www.ziaruldepenet.ro 

15.04.19 
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Biroul Francez din Suceava găzduiește, miercuri, 17 aprilie 

a.c., de la ora 17:00, un spectacol dedicat francofonilor 

suceveni sub genericul „Culture et communication : 

partageons nos richesses !”. 

Potrivit reprezentanților Biroului Francez, programul pregătit 

de elevii Școlii Gimnaziale Zvoriștea, Școlii Gimnaziale 

Serbănești-Zvoriștea, Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, 



Școlii Gimnaziale „Dimitrie Păcurariu”- Șcheia, Școlii 

Gimnaziale Verești și Colegiului Economic „Dimitrie 

Cantemir” va îmbina armonios muzica, dansul, poezia și 

teatrul. 

„Activitatea are ca scop încurajarea elevilor de a se exprima și 

de a comunica în limba franceză, de a socializa cu alți elevi 

care împărtășesc aceleași valori, de a lega prietenii și de a 

descoperi împreună diversitatea spațiului francofon. Vă 

invităm să savurați ceea ce au  pregătit cu dăruire acești elevi 

pentru dumneavoastră”, a transmis sursa citată. 

Intrarea este liberă. 
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Peste 20 de edituri din 

țară și străinătate, librării 

și Case editoriale s-au 

înscris la Salonul 

Internațional de Carte 

Alma Mater Librorum 

organizat de Biblioteca 
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Evenimente 

 

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

anunțat, luni, că va organiza cea de a VI-a ediție a Salonului 

Internațional de Carte Alma Mater Librorum în perioada 9-10 

mai 2019. 

Salonul Internațional de Carte al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava este singurul eveniment de acest gen 



USV 

 

organizat într-o universitate din România. 

Această ediție se înscrie în cadrul manifestărilor prilejuite de 

„Anul cărții în România”, fiind integrată proiectului România 

citește. 

Evenimentul este susținut de Ministerul Educației Naționale, 

prin Proiectul nr. 15/2019 și, ca în fiecare an, va fi organizat 

în Holul central din Corpul A al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 

Deschiderea Salonului Inaternațional de Carte va avea loc joi, 

9 mai , ora 9:30.  

Până la această dată, în programul Salonului de Carte Alma 

Mater Librorum s-au înscris peste 20 de edituri din țară și 

străinătate, librării și Case editoriale. 

Programul include lansări de carte, conferințe, prezentare de 

noutăți editoriale, expoziții de artă plastică, momente 

culturale, momente dedicate cărții străine. 

    Vineri, 10 mai, începând cu ora 11:30 va avea loc 

acordarea diplomelor Salonului Internațional de Carte Alma 

Mater Librorum:  Diploma de participare; Diploma Cea mai 

importantă donație;               Diploma Cel mai prolific autor; 

Diploma Cartea Salonului-carte străină; Diploma Cartea 

Salonului-carte românească; Diploma Cel mai fidel cititor al 

Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava;                    Diploma Invitatul de Onoare al celei de 

a VI-a ediții a Salonului Internațional de Carte Alma Mater 

Librorum; Diploma Cea mai vândută carte a Salonului. 



Organizatorii așteaptă publicul sucevean să participe la toate 

momentele programului Salonului Internațional de Carte 

Alma Mater Librorum, ediția aVI-a, 9-10 mai 2019. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc 

miercuri, 17 aprilie a.c., începând cu ora 13:00, în Amfiteatrul 

„Dimitrie Leonida” din Corpul D, evenimentul de informare 

și formare intitulat „Brevetul European – Masă rotundă și 

Atelier de lucru”. 

Potrivit reprezentanților USV, clasamentele publicate de 

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) în luna martie 

2019 reconfirmă statutul de lider național al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) în domeniul inventicii 

universitare. 

În acest scop, USV inițiază o serie de acțiuni pentru susținerea 

brevetării europene a invențiilor sucevene. 



„Programul manifestării include, într-o primă parte, o masă 

rotundă în cadrul căreia va fi dezbătut dualismul  cercetare 

deschisă – cercetare protejată, cu care se confruntă în prezent 

mediul academic internațional. Pe de o parte, a crescut 

constant presiunea „Publish or Perish”, la care este supusă 

comunitatea universitară atât pentru finanțarea instituțională 

sau de proiect, cât și pentru promovarea în carieră, fapt ce 

implică prezentarea deschisă a rezultatelor cercetării pentru a 

putea fi disponibile oricărei persoane sau companii interesate. 

Pe de altă parte, așteptările societății se îndreaptă tot mai mult 

către o valorificare directă a rezultatelor cercetării 

universitare, fapt ce implică protejarea rezultatelor cercetării, 

brevetarea acestora și transferul lor tehnologic direct prin 

contracte cu companii existente sau antreprenoriat. În a doua 

parte a evenimentului, se va organiza un atelier de lucru 

pentru elaborarea și depunerea unei cereri de brevet european, 

începând de la idee și până la respectarea normelor de 

redactare ale unui cereri de brevet european”, a arătat sursa 

citată. 

Evenimentul este coordonat de domnul prorector cu 

activitatea științifică al USV, prof.univ.dr. Mihai Dimian, și îi 

are ca invitați pe domnul prof.univ.dr.ing. Gheorghe Gutt, 

lider al activității de inventică din USV și  fondatorul primei 

companii spin-off a USV, și domnul Lucian Gheorghiu, 

președinte executiv al Camerei de Comerț și Industrie 

Suceava. 

Manifestarea este susținută în cadrul proiectului „Excelență în 

cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare pentru 

dezvoltarea universității și regiunii” – EXCALIBUR, 



Contractul de finanțare nr. 18PFE/16.10.2018 cu Ministerul 

Cercetării și Inovării, Proiect de dezvoltare instituțională – 

Proiect de finanțare a excelenței în CDI, Programul 1 – 

Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, 

Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Planul 

Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 

2015-2020 (PNCDI III). 

 

 

________ 

 

 

 

USV inițiază o serie de 

acțiuni pentru susținerea 

brevetării europene a 

invențiilor sucevene 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

IDEM 

 

________ 

 

 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava lider 
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IDEM 

________ „De la comunism la www.crainou.ro 

15.04.19 

Spiritual Lansarea cărții „De la comunism la globalizare și înapoi?” va 



globalizare și înapoi?” avea loc la Universitatea „Ștefan cel Mare” corpul nou, 

intrarea dinspre parcul Universității, sala E210, marți 16 

aprilie a.c., de la ora 14. 

________ Dialog activ: consultare 

publică pe teme de 

achiziții de masă 

lemnoasă și măsuri de 

diminuare a riscului 

www.proalba.ro 

15.04.19 

________     Seria consultărilor publice organizate de Holzindustrie 

Schweighofer continuă  

 

Vineri, 12 aprilie, Holzindustrie Schweighofer a organizat la 

Brașov consultarea publică privind zonele de achiziții de masă 

lemnoasă și măsuri de diminuare a riscului. Acesta este cel 

de-al șaselea eveniment de acest gen în contextul 

implementării planului de acțiune dezvoltat de companie 

pentru un lanț de aprovizionare sigur și sustenabil. Peste 130 

de reprezentanți ai asociațiilor patronale, instituțiilor publice, 

firmelor de exploatare, prelucrare și transport al lemnului, 

administratori privați de păduri, reprezentanți ai Direcțiilor 

Silvice și ai Camerelor de Comerț, reprezentanți ai mediului 

academic, precum și alți actori din industrie au participat la 

eveniment. 

Proiecte de reîmpădurire 

În septembrie 2017, Holzindustrie Schweighofer, în 

parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și 

Universitatea din Suceava, a lansat un proiect multianual 

pentru reîmpădurirea suprafețelor degradate, Pădurea de 

Mâine. Proiectul țintește suprafețe forestiere degradate, 

deținute de mici proprietari privați sau de comunități. Prin 

acest proiect, Holzindustrie Schweighofer dorește să 

contribuie la protecția și regenerarea pădurilor României. 



Compania investește un milion de Euro în acest proiect, care 

vizează plantarea a peste un milion de puieți până în 2024. 

Mai multe detalii: www.padureademaine.ro 

 


