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

multe medalii de aur și o medalie de argint pentru invențiile 

prezentate în cadrul celei de-a 44-a ediții a Salonului Internațional 

de Inventică „Inova Budi Uzor”, desfășurat în perioada 13-16 

noiembrie 2019, în Zagreb, Croația. 

Acest salon de inventică este organizat în fiecare an și adună peste 

500 de invenții din mai multe țări: Canada, Taiwan, Polonia, 

Malaysia, Thailanda, Macedonia, Coreea de Sud. 

Delegația României a fost reprezentată de Universitatea din 

Suceava, Forumul Inventatorilor Români, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea Politehnica București. 

 Premiile Universității Suceava 

Potrivit USV, la fiecare ediție, juriul internațional oferă premii 

speciale pentru cele mai deosebite invenții prezentate sub formă de 

prototip/model experimental. În acest an, invenția cu numele 

„Vibromotor” a obținut medalia de aur și cupa „Best engineering 

invention”, avându-i ca autori pe universitarii Ilie Nițan, Laurențiu 

Dan Milici, Mihaela Poienar, Constantin Ungureanu, Elena 

Daniela Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru Cernușcă, Radu 

Dumitru Pentiuc. 
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Această distincție a fost susținută și de WIIPA - Word Invention 

Intellectual Property Associations prin acordarea medaliei de aur 

aceluiași grup de autori. Universitatea Politehnica București, 

prezentă la această ediție a INOVA Budi-Uzor 2019, a oferit 

medalia de aur pentru aceeași invenție, „Vibromotor”. 

Celelalte premii oferite de organizatorii salonului sunt prezentate 

în cele ce urmează: Medalia de aur pentru „Flood protection system 

in buildings” (Mihai Cenușă, Laurențiu Dan Milici, Mihaela 

Poienar, Eusebiu Vasile Toader, Pavel Atănăsoae, Cezar Dumitru 

Popa, Alexei Pianîh, Anna Sabadaș), Medalia de argint pentru 

„System and method for measuring and connecting single-phase 

electric energy consumers” (Mihai Cenușă, Laurențiu Dan Milici, 

Adrian Romanescu, Ovidiu Țanța, Ilie Nițan, Mihaela Poienar, 

Pavel Atănăsoae, Cristina Prodan, Ciprian Afanasov, Valentin 

Vlad), Medalia de aur pentru „Prototype for a 3D-Desktop using a 

holographic interface for Accessing Digital Content in Augmented 

Reality” (Cristian Pamparău) și Medalia de aur pentru „Clutch 

based thermocouple” (Dumitru Cernușcă, Laurențiu Dan Milici, 

Ilie Nițan, Mihaela Poienar, Sergiu Pața, Mihai Cenușă, Bogdan 

Breabăn, Cezar-Dumitru Popa). 
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Uniunea Scriitorilor din România (USR), filiala Iași, a acordat, la 

finele săptămânii trecute, premii pentru o serie de categorii de 

apariții editoriale din cursul anului 2018,printre laureații acestei 

ediții numărându-se trei scriitori suceveni – Mircea A. Diaconu, 

Angela Furtună și Gheorghe Vicol. 



 

 

 

Mircea A. Diaconu a fost premiat la secțiuneaCritică”, pentru 

volumul „Metacritice”, apărut la editura Junimea. 

Volumul universitarului conține studii de critică, istorie literară și 

eseuri pe teme diverse. 

„Într-un stil adesea incisiv, Mircea A. Diaconu repune în discuție 

câteva dintre ideile consacrate pe terenul interpretării literaturii 

române, într-o viziune inovatoare, din care nu lipsesc nici 

dimensiunea ludică, nici implicarea morală. (...) După ce discută 

despre postmodernism, condiția istoriei literare și critica literară în 

1989 și înainte de a scrie despre Luca Pițu și Emil Cioran, 

profesorul sucevean reanalizează opera unor critici și istorici 

literari ori teoreticieni precum Maiorescu, Lovinescu, Negoițescu, 

interpretările mergând până la Mircea Muthu, Al. Cistelecan ori 

Andrei Terian”, se arată în prezentarea cărții.     

Juriul care l-a desemnat pe universitarul sucevean printre laureații 

acestui eveniment i-a avut în componență pe: Ioan Holban - 

președinte, Gellu Dorian și Theodor Codreanu. 

 Carte pentru copii, printre câștigători 

Comitetul de Conducere al Filialei Iași a USR a acordat Premiul 

„Mihai Ursachi” scriitoarei Angela Furtună pentru cartea „Ultimul 

mirador”, Editura Vinea. 

”Mulțumesc frumos celor care au apreciat cartea. Mulțumesc celor 

care continuă să observe și să aprecieze critic opera mea, în 

vremuri când a fi scriitor onest este un traseu existențial din ce în 

ce mai (nemeritat) marginal, iar a sluji limba și literatura română 



la standarde înalte este un act aproape de sacrificiu”, transmite 

Angela Furtună. 

Cartea Reprezentanței Suceava a fost desemnată „Zburând cu 

fluturii prin anotimpuri – Primăvara”, semnată de Gheorghe Vicol, 

Ed. Digita Unicorn. 

„Gheorghe Vicol surprinde în versuri tot ce e mai frumos în fiecare 

anotimp. Exprimările jucăușe prind imediat, iar bucuria își face loc 

de la o pagină la alta. Candoarea ce emana din fiecare poezie arată 

cât de bine înțelege autorul sufletul de copil. Primăvara lui 

Gheorghe Vicol este plină de flori, păsări și animale poznașe. 

Desigur, și de fluturi. Cele 70 de pagini ale cărții sunt ilustrate 

color, întregind experiența celor mici”, se arată în prezentarea 

cărții. 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

 

Târg de joburi, 

săptămâna 

viitoare, la 

Universitatea 

Suceava. Firmele 

se pot înscrie la 

eveniment 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

 

Pg.10 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și Agenția 

Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava (AJOFM) 

organizează miercuri, 27 noiembrie 2019, începând cu ora 11.00, 

în Atrium corp E, ediția de toamnă a Târgului de Joburi. 

Potrivit USV, evenimentul își propune să ofere studenților și 

absolvenților instituției un cadru de întâlnire și interacțiune cu 

angajatori din județul Suceava în vederea facilitării accesului pe 

piața muncii, atât prin oportunitățile de angajare prezentate, cât și 

prin ofertele de practică sau internship care reprezintă liantul între 

mediul academic și cel de business. 
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Firmele și instituțiile interesate să participe la eveniment sunt 

rugate să se înscrie, până la data de 23 noiembrie, accesând 

următorul link bit.ly/zilele-carierei-2019. 
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La Auditoriumul ,,Joseph Schmidt” din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava are loc astăzi, 20 noiembrie, începând 

cu ora 13.00, lansarea proiectului „Rețeaua întreprinderilor de 

economie socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est - RIES”, 

organizată de Asociația Biosilva. Proiectul este finanțat de 

Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capital Uman, 

POCU/449/4/16/128512. 

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea integrării pe 

piața muncii a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile, 

contribuind la dezvoltarea antreprenoriatului social în Regiunea de 

Nord-Est a României prin creșterea competențelor manageriale și 

antreprenoriale pentru 120 de persoane, înființarea a 21 de 

întreprinderi sociale și crearea a minimum 110 noi locuri de 

muncă. În cadrul proiectului, au fost identificate, recrutate și 

înregistrate minim 120 de persoane (grupul țintă), care are în 

componență: 20 de persoane cu studii superioare ISCED 5-8; 20 

de angajați inclusiv persoane care desfășoară activități 

independente; 30 de persoane cu vârsta sub 25 de ani; 10 persoane 

cu vârsta peste 54 de ani; 10 participanți cu handicap; 20 de 

persoane din alte categorii; 10 persoane cu studii liceale ISCED 3 

sau postliceale ISCED 4. Condiții de eligibilitate ale grupului țintă 

sunt: intenționează să înființeze o afacere socială non-agricolă în 

mediul rural; își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în 

http://bit.ly/zilele-carierei-2019


cel urban din regiunea Nord-Est; au vârsta de minimum 18 ani și 

posedă cetățenia română; demonstrează experiența antreprenorială 

sau experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o 

afacere socială sau demonstrează capacitatea tehnică și 

profesională. 

  

Implementare 

Proiectul este implementat de Asociația Clara, în parteneriat cu 

Asociația Biosilva, Asociația Institutul pentru Parteneriat Social 

Bucovina, Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară - 

ACDC și Comuna Pomârla, organizații recunoscute în Regiunea 

Nord-Est a României pentru promovarea economiei sociale. 

Reprezentanții acestor organizații consideră că implementarea 

unui astfel de proiect în România va aduce beneficii pe termen 

scurt și mediu în ceea ce privește crearea a minimum 110 noi locuri 

de muncă, diversificarea domeniilor de activitate prin înființarea a 

21 de noi afaceri sociale cu predilecție în zonele rurale din regiunea 

de Nord-Est, care este cea mai afectată de excluziune socială și 

sărăcie. Pentru detalii și informații suplimentare: 

clara@dorohoi.com sau telefon 0745 063 221/0331 816 162. 

  

Gala Voluntarilor 

După lansarea proiectului „Rețeaua întreprinderilor de economie 

socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est – RIES”, tot astăzi, 

20 noiembrie, în jurul orei 14:00, la Auditoriumul ,,Joseph 

Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, va 

avea loc Gala Voluntarilor, desfășurată în cadrul Festivalului 

mailto:clara@dorohoi.com


Șanselor Tale, ediția a XVI-a. Vor fi promovate și valorizate 

următoarele proiecte: premierea activităților de ecologizare Let’s 

Do It România 2019; promovarea oportunităților de micro graturi 

– RIES; valorizarea și premierea programelor de voluntariat. 

Evenimentul este organizat de Asociația „Institutul pentru 

Parteneriat Social Bucovina”, președinte Petru Vasile Gafiuc. 

Pentru mai multe informații: e-mail 

bucovinainstitute.office@gmail.com, telefon 0771 273 228, 

persoană de contact Raluca Iacob. 
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În data de 14 noiembrie 2019, Regia Națională a Pădurilor a 

organizat o selecție a candidaților în vederea ocupării posturilor de 

inginer silvic stagiar. Concursul de selecție nu s-a limitat la 

verificarea competențelor cerute de postul respectiv, ci a introdus 

drept criterii de notare vechimea școlii silvice și cifra de școlarizare 

a unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul.  

Față de această situație, înțelegem să amintim Regiei Naționale a 

Pădurilor că articolul 29, al. (3) din Codul Muncii prevede că 

informațiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei 

care solicită angajarea, cu ocazia verificării prealabile a 

aptitudinilor, nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia 

capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile 

profesionale. Considerăm că vechimea instituției de învățământ 

absolvite și cifra de școlarizare nu pot constitui criterii de evaluare 

a aptitudinilor profesionale. Prezența acestor criterii în formula de 

calcul a punctajului final obținut de către candidat reprezintă, în 
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mod evident, o manifestare de discriminare în sensul Ordonanței 

de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare. 

Facultatea de Silvicultură Suceava consideră că studenții pe care îi 

pregătește pot face față cu succes oricărui concurs transparent și 

nediscriminatoriu, organizat în condițiile legii. Examenul de 

licență al specializării Silvicultură se desfășoară pe baza unei 

proceduri transparente care are la bază o testare teoretică obiectivă, 

ce conține un set complex de întrebări, definiții și aplicații, format 

care poate constitui oricând un model de testare replicabil la nivel 

național.  

Dacă Regia Națională a Pădurilor, unul dintre principalii angajatori 

ai absolvenților specializării Silvicultură, dorește o apreciere 

unitară a competențelor viitorilor ingineri stagiari, acest lucru se 

poate implementa sub forma unui examen de atestat național, 

organizat de comun acord cu angajatorii din domeniu și cu toate 

unitățile de învățământ care pregătesc ingineri silvici. Ne 

exprimăm convingerea că Procedura de recrutare a RNP Romsilva 

va fi modificată în sensul eliminării acestei regretabile discriminări 

și ne manifestăm deschiderea față de orice propunere de cooperare 

vizând verificarea unitară la nivel național a aptitudinilor 

profesionale ale absolvenților ingineri silvici. 
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Spectacolul „Cosmic” se întoarce pentru publicul sucevean, marți, 

26 noiembrie, de la ora 19.00, la Planetariul Observatorului 

Astronomic din Suceava. 



liceenilor de la 

„Petru Rareș”, 

revine la 

Planetariu 

 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.  

Suportul de text pe care spectacolul „Cosmic” a fost construit este 

o înlănțuire de poezii sau fragmente de poezii, scrise de liceeni ai 

Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava, membri ai 

Clubului de poezie 'Light of Ink', coordonat de profesorul 

Gheorghe Cîrstian. 

Organizatorii transmit că textele descriu peisajul emoțional 

cotidian, compunând într-o cheie intimă și sensibilă un discurs 

introspectiv și romantic, de o profundă umanitate. 

„Spectacolul își propune să ridice întrebări despre ordinea din haos 

și despre haosul din ordine. O incursiune mai ales auditivă, despre 

liniștea și neliniștea din noi, dominată vizual de atmosfera cosmică 

din Planetariu”, se arată în prezentarea spectacolului. 

Distribuția spectacolului: Luminița Andruh, Felicia Malai, Polya 

Zubati. 

Cezar Leșanu, operatorul proiecțiilor, este muzeograf al 

Observatorului Astronomic și doctorand la USV. 

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” 

Suceava, aflat la cea de-a doua experiență de lucru cu Teatrul 

Studențesc Fabulinus, după spectacolul 'Pisica Verde'‚ este 

regizorul și coordonatorul acestui proiect, realizat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților, în parteneriat 

cu Clubul de Poezie „Light of Ink” de la Colegiul Național „Petru 

Rareș” Suceava. 
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Social Luni, 18 noiembrie 2019, începând cu ora 16:00, la sediul CJRAE 

Suceava s-a desfășurat seminarul ,,Educație pentru toleranță”. La 
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eveniment au participat 44 de profesori și 15 studenți din cadrul 

Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, specializarea 

Asistență socială, tema fiind educația pentru acceptare, pentru 

incluziune școlară. 

Profesorul consilier școlar Maria Adriana Nichitean de la CJRAE 

Suceava a diseminat activitățile la care a participat împreună cu 

profesorii consilieri școlari ai aceleași instituții, Dascălu Delia și 

Popa Narcisa în cadrul cursului structurat ,,Reaching, teaching and 

keeping our learners: Methods and approaches to reach and 

increase retention of disadvantaged learners” în perioada 3 – 9  

Noiembrie 2019 la Borgarnes, Islanda. Participarea la acest curs de 

dezvoltare profesională susținut de doamna formator Gudrun 

Petursdottir – InterCultural Iceland, a fost posibilă în cadrul 

proiectului derulat de CJRAE Suceava ,,Building Inclusive and 

Democratic School Culture” – 2018-EY-PMIP-R2-0008. 
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