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Prima ediție a Olimpiadei Naționale de 

Creativitate Științifică a reunit la Suceava 38 de 

echipe, mai exact 99 de elevi, din 15 județe, minți 

luminate și tineri pasionați de cercetare din toate 

colțurile țării. 

Elevii (juniori: clasele V-VIII și seniori: clasele 

IX-XII) s-au prezentat în fața juriului cu inovații 

menite să ne facă viața mai ușoară, cu proiecte în 

domeniul energiei, ecologiei, educației, 

divertismentului etc. 

Potrivit prorectorului Universității din Suceava, 

prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, președintele 

Comisiei Centrale, olimpiada a luat ființă la 

inițiativa comună a Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), a Inspectoratului Școlar Județean 

(IȘJ) Suceava și a Societății Științifice Cygnus – 

centru UNESCO. 

Elevii au intrat în concurs în echipe de câte doi sau 

trei, cu un proiect sau un studiu pe următoarele 

secțiuni – Științe fundamentale, Științe aplicate, 

Tehnologia informației, Robotică. 

www.monitoruldestiri.

ro 

22.06.19 



Potrivit organizatorilor, concursul a alternat cu 

activități de informare și formare în domeniul 

inventicii și educației creative, precum și cu 

programe culturale și turistice în județul Suceava. 

Olimpiada și-a desemnat câștigătorii miercuri, 19 

iunie, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

Universității. La festivitate au participat 

conducerile instituțiilor organizatoare, autorități, 

reprezentanți ai Ministerului Educației, sponsori, 

profesori, susținători. 

Premiile oferite de Ministerul Educației Naționale 

au fost suplimentate de medalii, diplome și premii 

oferite de organizatorii locali și de OSF Global 

Services, sponsorul principal al Olimpiadei 

Naționale de Creativitate Științifică. 

 Laureații 

Premiile Ministerului Educației au fost acordate în 

funcție de vârsta participanților -  Juniori și 

Seniori.  

Proiectul „Safe Bike”, înscris la secțiunea Juniori, 

Științe aplicate, și-a adjudecat premiul al III-

lea.Antonie Grigoraș, Felix Florea (Colegiul 

Național „Petru Rareș” Suceava) și Andrei 

Asimionesei (Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava) 

au fost coordonați de prof. Anca Viorica 

Greculeac. 



Mențiune au primit elevii Cristina Florea, George 

Cristian Arvinte și Georgiana Ilinca Candrea, de la 

Școala Gimnazială Coșna, pentru „Studiul turbei”, 

din cadrul secțiunii Științe fundamentale. Aceștia 

au fost îndrumați de prof. Ofelia Mărioara Arvinte. 

La categoria Seniorilor, Premiul I a fost câștigat de 

echipa Ioana Ruxandra Greculeac (Colegiul 

Național „Petru Rareș” Suceava) și George 

Greculeac (Colegiul Național „Ștefan cel Mare” 

Suceava), care au prezentat juriului „Studiul 

terapiei anxietății sociale prin intermediul jocurilor 

video” (secțiunea Științe fundamentale). Echipa a 

fost coordonată de Anca Viorica Greculeac și 

Raluca Bădeliță. 

Premiile acordate de organizatorii Olimpiadei 

Naționale de Creativitate Științifică au fost 

numeroase. 

La Juniori, secțiunea Științe fundamentale, echipa 

Școlii Gimnaziale Coșna a obținut premiul al II-

lea, cu proiectul „Studiul turbei: formare, 

proprietăți, utilizări”. 

„Safe Bike”, proiectul elevilor Antonie Grigoraș, 

Felix Florea (Colegiului Național „Petru Rareș” 

Suceava) și Andrei Asimionesei (Școala 

Gimnazială Nr. 3 Suceava) a fost recompensat cu 

Premiul I, la categoria Juniori, Științe aplicate. 



La Seniori, Științe fundamentale, cel mai apreciat 

a fost proiectul „Studiul terapiei anxietății sociale 

prin intermediul jocurilor video”, laureat și de 

Ministerul Educației. La Seniori, Științe aplicate, 

echipa de la Clubul Copiilor/Liceul Teoretic „Ion 

Luca” Vatra Dornei (Mara Apălămăriță, Anastasia 

Susciuc și Cezar Simeon Turcu) a ocupat locul III 

cu proiectul „Color sorting machine”. Liceenii au 

fost pregătiți de Liliana Aflorei și Ionel Susciuc. 

La Seniori, Tehnologia Informației, elevii Colegiul 

Național „Petru Rareș” Suceava Ștefan Lupu și 

Ramona Geanina Cîmpan au câștigat premiul al II-

lea. Ei au pregătit proiectul „Open NFC”, fiind 

pregătiți de prof. Anca Viorica Greculeac. 

 

N.B. 
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În cadrul programului mobilităților academice 

organizate în cadrul Consorțiului universitar 

internațional Collegium Carpathicum, în perioada 

17-19 iunie 2019, prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

Prorector cu imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare europeană al USV, a 

susținut o serie de prelegeri la Universitatea 

Națională Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din 

Ivano-Frankivsk, Ucraina. 

Conferințele au avut ca public-țintă studenți de la 

programul de studiu Istorie, ciclul licență, și cadre 



didactice ale universității de la poalele Munților 

Carpați. 

În cadrul primei prelegeri, intitulate Cross-border 

Cooperation – Benefits, Risks, Good Practices, au 

fost prezentate proiectele transfrontaliere pe care 

le-a implementat Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava cu parteneri din Ucraina, în special cu 

universități din Cernăuți și Odessa. De asemenea, 

au fost expuse bunele practici, dar și riscurile pe 

care ar trebui să le cunoască și să le evite echipele 

de proiect.                 

Intitulată The Nations of the Carpathian Region 

and the Geopolitical Vectors in the First Half of the 

20th Century, cea de-a doua prelegere s-a axat pe 

dezbaterea privitoare la factorii geo-politici 

(regimurile totalitare) care au influențat profund 

destinul națiunilor din regiunea carpatică, în prima 

jumătate a secolului XX.  

În cadrul dezbaterilor aferente, studenții și 

profesorii de la universitatea parteneră și-au 

manifestat interesul pentru potențialul și 

perspectivele cooperării transfrontaliere 

ucraineano-române, de formele și programele de 

finanțare europeană, precum și de evoluția geo-

politică a regiunii carpatice în secolul XXI în 

contextul relațiilor dintre Rusia și SUA, arată 

USV.  



     Această vizită de lucru efectuată la 

Universitatea din Ivano-Frankivsk încheie seria de 

mobilități academice prevăzute în programul 

Collegium Carpathicum pentru anul universitar 

2018-2019, contribuția academică a USV fiind 

reprezentată de prelegerile susținute de lector univ. 

dr. Radu Bruja, la Universitatea de Stat Est-

Europeană din Przemyśl (Polonia), conf. univ. dr. 

Marcel Mândrescu și lector univ. dr. Mariana 

Șovea, la Universitatea din Ostrava (Republica 

Cehă). 

Collegium Carpathicum din care face parte și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are în 

componeță alte șase universități din Europa, 

Universitatea din Varșovia (Centrul pentru Studii 

Est-Europene, Polonia) Universitatea Națională 

Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-

Frankivsk (Ucraina), Universitatea din Prešow 

(Slovacia), Universitatea Catolică Pázmány Péter 

(Ungaria), Universitatea de Stat Est-Europeană din 

Przemyśl (Polonia) și Universitatea din Ostrava 

(Republica Cehă). 

________ Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava 

organizează Școala de 

vară pentru tinerii cu 

probleme sociale 

www.vocearomilor.ro 

22.06.19 

________ În cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV) se va desfășura, în perioada 15-28 iulie 

2019, Școala de vară „Unde Să Vii pentru a Fi 

Inginer Adevărat”, finanțată de Banca 

Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare prin 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), 

ce are ca scop reducerea gradului de abandon 



școlar și creșterea accesului la învățământul terțiar 

prin cursuri și activități destinate elevilor de liceu, 

cu precădere celor dezavantajați social. 

Școala de vară se va desfășura timp de două 

săptămâni în Campusul USV. Elevii participanți 

vor beneficia de cazare și masă pe toată durata 

programului și vor fi monitorizați în permanență de 

cadre didactice și studenți supraveghetori. 

Pentru a putea participa la școala de vară, 

candidații trebuie să fi absolvit cel puțin clasa a IX-

a și să îndeplinească cel puțin una dintre 

următoarele cerințe: 

– provin din familii cu venituri mici; 

– sunt izolați social (romi sau alte naționalități); 

– trăiesc în zone rurale sau în care nu există școli 

în apropiere; 

– au unul sau ambii părinți care lucrează în 

străinătate; 

– familii numeroase; 

– orfani sau proveniți din centre de plasament; 

– au cerințe educaționale speciale. 

Selecția se va face pe baza informațiilor și 

documentelor solicitate în formularul online. 

Elevii selectați pentru a participa vor trebui să 



prezinte, în momentul sosirii în campusul USV, 

dosarul de participare. 

Dosarul de participare va cuprinde: a) formular de 

înscriere; b) acord scris al părintelui/tutorelui legal 

și copia după cartea de identitate a acestuia; c) fișa 

medicală; d) copie după cartea de identitate a 

elevului care aplică. 

Elevii se vor putea înscrie până miercuri, 19 iulie 

2019, urmând ca, pe data de 22 iulie 2019, să fie 

anunțate rezultatele selecției participanților. 

________ Cursanții Facultății de 

Drept, votați cei mai buni 

responsabili cu protecția 

datelor 

www.suceavalive.ro 

24.06.19 

 

________ În luna februarie, Facultatea de Drept și Științe 

Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, anunța o nouă ofertă 

educațională  – cursul postuniversitar de formare 

pentru profesia de responsabil cu protecția datelor 

cu caracter personal. Dezvoltarea ocupațiilor și 

nevoia de specialiști a obligat structurile 

academice să propună celor interesați 

oportunitatea de a absolvi un program de studii 

adaptat și foarte solicitat de piața muncii. Calitatea 

cursanților a generat, pe toată perioada, 

workshopuri care au lămurit norme juridice 

complexe și modul de aplicare a acestora. 

Examenele finale s-au susținut cu lucrări utile 

viitorilor responsabili. 

Pentru a se evalua în raport cu alți specialiști în 

domeniu, trei dintre absolvenți au participat la 

competiția „Papiu Ilarian Data Protection Moot”, 

www.agerpres.ro 

24.06.19 



la finalul căreia a fost desemnat „Cel mai bun 

Responsabil cu Protecția Datelor”, eveniment 

organizat de  Universitatea de Medicină, Farmacie, 

Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, în 

parteneriat cu Asociația SOROCAPP și alte 

asociații profesionale, în data de 14 iunie 2019. 

Coordonatorul celor trei participanți a fost conf. 

univ. dr. Răzvan Viorescu. 

Juriul competiției a fost alcătuit din profesioniști în 

domeniu, cercetători, profesori și practicieni, 

precum Dr. Irina Alexe – cercetător asociat, 

Academia Română, Dr. Nicolae-Dragoș 

Ploeșteanu – Centrul pentru Protecția Datelor,  

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș, Dr. Daniel-Mihail 

Șandru – Cercetător gr. I, Academia Română, și 

Dr. Raul Felix Hodoș – profesor la Universitatea 

de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din 

Târgu Mureș. 

„Această competiție presupune o analiză, evaluare 

și dezbatere a reacțiilor post-factum unor incidente 

de securitate care afectează drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului, în special dreptul la 

protecția datelor cu caracter personal. Cauza ce 

evidențiază incidentul de securitate este una 

ipotetică, iar participanții la competiție au 

prezentat în cadrul unui eveniment public 

activitățile pe care le întreprind sau le propun să fie 

întreprinse pentru a trata riscurile la adresa datelor 



cu caracter personal și a genera conformare cu 

Regulamentul General privind Protecția Datelor.”, 

a explicat conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu. 

Fiecare component al echipei câștigătoare 

„NordEst Team” a FDSA a obținut titlul de „Cel 

mai bun Responsabil cu Protecția Datelor din 

România“, aceștia fiind: Cătălina Lungu (Piatra 

Neamț), Daniela Simionovici (Iași), Marius Dan 

(Suceava), alături de Daniela Cireașă de la 

Universitatea Danubius din Galați. 

________ Masă rotundă despre 

traducerea și receptarea 

lui Eminescu în lume, 

organizată la Cernăuți 

www.suceavalive.ro 

24.06.19 

 

________ Lectoratul de limbă română al USV din cadrul 

Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din 

Cernăuți a organizat vineri, 21 iunie 2019, în 

colaborare cu Centrul de Studii Românești din 

aceeași universitate cernăuțeană, cea de-a patra 

ediție a mesei rotunde internaționale „Eminescu în 

limbile lumii. Traduceri, receptare critică și 

academică”. 

Evenimentul se dorește a fi o celebrare a limbii, 

literaturii și culturii române prin studiul aprofundat 

al operei lui Eminescu în context universal, prin 

analiza receptării acestuia în alte limbi și culturi. 

Liubov Melnychuk, director al Centrului de Studii 

Românești, a salutat această inițiativă și a arătat 

importanța tematicii propuse de masa rotundă 

pentru cercetările ce se efectuează astăzi cu privire 

la raporturile dintre cultura românească și cea 

ucraineană. Edmond Neagoe, ministru-consilier în 

www.agerpres.ro 

24.06.19 



cadrul Consulatului general al României la 

Cernăuți, într-un mesaj impregnat de emoție, a 

felicitat organizatorii pentru acest eveniment și a 

evocat unele documente din arhivele diplomatice 

relative la Eminescu. 

În partea cea mai consistentă a mesei rotunde, cea 

a comunicărilor științifice, au intervenit șase 

specialiști, proveniți din trei țări. Serhii 

Luchkanyn, prof. univ. dr. habilitat la Catedra de 

lingvistică generală, de filologie clasică și de 

neoelenistică a Institutului de filologie al 

Universității Naționale „Taras Șevcenco” din 

Kiev, a prezentat comunicarea „Edițiile operelor 

lui Mihai Eminescu în limba ucraineană de după 

1952. Particularitățile prefețelor, ale notelor și ale 

traducerilor”. Cercetătorul a menționat faptul că 

traducerile din Eminescu în limba ucraineană 

realizate înainte de cel de-al Doilea Război 

mondial au fost aproape inexistente. Procesul s-a 

intensificat după acest moment, dar textele au fost 

uneori parțial victime ale cenzurii ideologice. 

Poemele cele mai traduse în ucraineană până în 

prezent sunt „Luceafărul” (5 ediții) și „La steaua” 

(8 versiuni). 

În continuarea programului mesei rotunde, Daniela 

Hăisan, conf. univ. dr. în cadrul Departamentului 

de Limbi și Literaturi Străine (secția engleză) al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a 

prezentat comunicarea „Eminescu în limba 



engleză:  între proiect solitar și traducere 

colaborativă”, iar Raluca Dimian, conf. univ. dr. în 

cadrul aceluiași departament de la USV (secția 

germană), comunicarea „Receptarea lui Eminescu 

în spațiul cultural german. Prima etapă”. Enrique 

Nogueras, prof. univ. dr. la Universitatea din 

Granada (Spania), a vorbit despre versiunile în 

limba portugheză (publicate în Portugalia) ale 

operei eminesciene, toate realizate de români. 

Mihaela Toader, cercetător în cadrul Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria 

Exilului Românesc de la București, a vorbit despre 

receptarea poeziei lui Eminescu printre membrii 

exilului românesc postbelic, care au editat chiar o 

plachetă prefațată de Mircea Eliade. Înainte de 

trasarea concluziilor întregului eveniment, 

scriitoarea, traducătoarea și jurnalista Doina 

Cernica din Suceava a făcut o schiță de portret al 

uneia dintre traducătoarele în franceză ale operei 

eminesciene, Elisabeta Isanos. 

Acestor participanți li s-au adăugat spontan, cu 

bogate comentarii și observații, alți specialiști și 

oameni de cultură cernăuțeni prezenți în sală: 

Vasile Carlașciuc, care a vorbit despre bogata 

fonotecă cu și despre traducătorii în ucraineană ai 

lui Eminescu a Radio Ucraina Internațional, 

Alexandrina Cernov, Dorin Misichevici, Maria 

Toacă. 
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În perioada 27-29 iunie a.c. se va desfășura ediția 

a VII-a a evenimentului sportiv denumit 

„Spartachiada profesorilor” organizat de Alianța 

Sindicatelor din Învățământ Suceava (ASIS).  

Parteneri ai evenimentului sunt: Inspectoratul 

Școlar Suceava, Consiliul Local Fălticeni, 

Primăria Fălticeni,  Asociația „Sportul pentru toți”, 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Direcția pentru 

Sport, Asociația Județeană de Fotbal, Poliția 

municipiului Suceava – Biroul Rutier, Tipografia 

Celestin și Ambu-Life Suceava. 

________ Olimpiada națională de 

creativitate științifică 

ediția I – USV 2019 

www.intermediatv.ro 

21.06.19 

________ Transformările profunde care au loc într-o 

societate bazată pe cunoaștere au generat nevoia de 

dezvoltare a competențelor specifice creativității 

în domeniul științific și tehnic la elevi. Astfel că 

Universitatea Ștefan cel Mare, alături de 

Societatea Științifică Cygnus și Inspectoratul 

Școlar Județean au desfășurat în perioada 15-20 

iunie la Suceava și Gura Humorului Etapa 

națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică, 

organizată de Ministerul Educației Naționale. În 

competiție au ajuns 38 de echipe cu 99 de elevi din 

15 județe, iar cei mai creativi și inventivi dintre ei 

au fost premiați. 

Adelina 

Talpalariu 

Circa 400 de kg de fructe 

proaspete, servite copiilor 

care au vizitat expoziția 

www.monitorulsv.ro 

21.06.19 

 

Local Copiii care au vizitat expoziția de bandă desenată 

francofonă „Valerian”, pusă la dispoziție de 

Institutul Francez din Paris în spațiile Galeriei de 

Artă a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava www.monitoruldestiri.

ro 



de benzi desenate 

„Valerian” (USV) 

21.06.19 (USV), au avut parte de o surpriză dulce și 

răcoritoare. 

Nectarine, piersici, caise, mere, căpșuni, în total 

aproximativ 400 de kilograme de fructe proaspete, 

autohtone, au fost oferite de hipermarketul 

Carrefour Suceava pentru cei mai mici dintre 

vizitatorii expoziției. 

Campania s-a desfășurat joi și vineri și a fost 

primită cu drag de cei mici. 

Ana Maria Ciolpan, responsabil marketing 

Carrefour, a menționat că „fructele provin de la 

producătorii locali și au fost oferite gratuit celor 

mici. Vrem să le oferim o opțiune mai sănătoasă, 

să încurajăm consumul de alimente proaspete, mai 

ales că desfășurăm și o campanie referitoare la 

acest aspect, în această perioadă. La Galeria de 

Artă, de la USV, am instalat un stand pe care l-am 

aprovizionat constant, a fost și un responsabil 

acolo, care s-au asigurat că fructele sunt spălate și 

acțiunea se desfășoară în bune condiții”. 

Inedita activitate s-a desfășurat tot la inițiativa 

Institutului Francez din România - București. 

Printre vizitatorii care s-au bucurat de surpriza de 

la USV se numără și cursanții școlii de vară 

francofone „Grandir en français” (Să creștem cu 

limba franceză”), organizată în Suceava, în 

perioada 17 iunie – 12 iulie 2019. 



Expoziția „Valerian” este parte a proiectului «Le 

printemps roumain de la BD francophone» / 

„Primăvara românească a benzilor desenate 

francofone”, organizat de Institutul Francez din 

România, Asociația Edumedia și o serie de 

parteneri locali, în perioada 23 aprilie – 14 iulie 

2019. 

Suceava este cel de-al 5-lea oraș care organizează 

o expoziție de banda desenată în cadrul proiectului. 

Expoziția Bandă Desenată francofonă „Valerian” 

de la Suceava poate fi vizitată în perioada 17 – 28 

iunie 2019, de luni până vineri, în spațiile Galeriei 

de Arta a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, corp A, etaj I - str. Universității, nr. 13, 

Suceava. 

 

________ „Grija pentru pădure este 

un destin în care te implici 

cu pasiune”! 

www.criterii.ro 

23.06.19 

________ […] Întrucât așteptările societății actuale sunt că 

Romsilva poartă o responsabilitate, aș vrea să vă 

prezint, în continuare, proiectele noastre de viitor 

sau în derulare: 

Un prim proiect despre care să vă vorbesc este 

Proiectul „Romsilva, un angajament pentru 

generațiile viitoare!” derulat, până în prezent, în 

parteneriat cu Universitatea Transilvania din 

Brașov și cu Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava, dar pe care intenționez să îl extind și la 

celelalte universități care pregătesc specialiști în 



silvicultura sau in alte domenii de interes, precum 

economie sau științe juridice. 

Am pornit de la simpla premiză că avem nevoie de 

competență, iar pentru a obține acest lucru, trebuie 

să mergem direct la sursă. De aceea, în cadrul 

acestui proiect al Romsilva, în calitate de principal 

angajator din sectorul silvic românesc, am mers la 

facultățile de profil silvic, unde am avut două 

sesiuni de prezentare a oportunităților unei cariere 

în cadrul companiei noastre, una la Facultatea de 

silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, și 

a doua, la Facultatea de Silvicultură Suceava. Cu 

această ocazie, le-am trimis studenților mesajul că 

vor putea intra pe posturile de stagiari puse anul 

acesta la concurs în cadrul Romsilva strict pe baza 

notelor obținute la examenele de absolvire a 

facultății, apreciind ca rezultatele obținute în cei 

patru sau cinci ani de studii sunt mai elocvente 

decât un test grilă. […] 

Discurs susținut de Gheorghe Mihăilescu, director 

general Romsilva, în cadrul unui eveniment 

dedicat Zilei Silvicultorului 

Jupânu’ Radu Pentiuc, șeful 
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altele […] 

Radu Pentiuc, care este și consilier județean din 

partea PNL, a absolvit Institutul Politehnic 

„Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de 



Electrotehnică – Secția de Electrotehnică în iunie 

1982, cu media 9. 

[…] 

Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră 

ca profesor? 

Grea întrebare sau mai bine spus greu de dat 

răspuns punctual. La Universitate am reușit în 

acest an, pentru Departamentul de Electrotehnică, 

să echipăm trei rețele de calculatoare pe o 

configurație de top, ceea ce ne permite să utilizăm 

programe utilitare specializate pentru programele 

de studiu Managementul energiei din domeniul 

Ingineriei Energetice și pentru programul de studiu 

Sisteme Electrice din domeniul Inginerie Electrică. 

Pe un proiect de cercetare-dezvoltare și inovare – 

Holistica impactului surselor regenerabile de 

energie asupra mediului și climei – acronim 

HORESEC, finanțat de Bugetul de stat – 

UEFISCDI, proiect pe 33 de luni, 2018-2021, pe 

care eu îl coordonez din partea USV, am 

achiziționat programe utilitare din SUA pentru 

proiectarea instalațiilor fotovoltaice, care pot fi 

utilizate pe rețelele noi. Menționez că înainte la 

departament aveam doar o singură rețea de 

calculatoare și era mult prea solicitată, fără să facă 

față noilor cerințe de top. Tot la nivel de 

departament, programele pe care noi le coordonam 

sunt pe locul III pe țară după București și Cluj, dar 



înaintea Iașului și Timișoarei, ca să dau exemple 

doar din cele patru mari centre universitare din 

țară. Pe plan personal sunt coordonatorul mai 

multor proiecte de cercetare dezvoltare inovare, iar 

în acest an am primit confirmarea de abilitare, 

adică sânt conducător de doctorat. Dar cred că cea 

mai mare satisfacție universitară este aceea că 

lucrez într-un colectiv unde avem ca principii de 

acțiune comunicarea directă, munca în colectiv și 

setea de noutate tehnologică. Toate acestea au adus 

rezultatele de mai sus. 

 


