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o EUROINVENT – 
care aduce în fiecare an la Ia

o Europa MAI aproape 9, în jude
o Despre etichete, discriminare, diversitate, egalitate 
o Europa ta, drepturile

o Școala Gimnazială din Osoi, în sărbătoare
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Cuprins: 

Expoziția Europeană a Creativității și Inovării, evenimentul 
care aduce în fiecare an la Iași inventatori din toată lumea, a împlinit 10 ani
Europa MAI aproape 9, în județul Iași 
Despre etichete, discriminare, diversitate, egalitate și drepturi la Holboca
Europa ta, drepturile tale, la Școala Alecu Russo Iași 
Școala Gimnazială din Osoi, în sărbătoare 

ții și Inovării, evenimentul 
și inventatori din toată lumea, a împlinit 10 ani 

și drepturi la Holboca 

 



 

 

EUROINVENT – Expoziția Europeană a Creativității și Inovării, evenimentul care 

aduce în fiecare an la Ia

Inventatori și cercetători din peste 34 de țări și

din Iași, în perioada 17-19 mai 2018, la EUROINVENT.

Forumul Inventatorilor Români, Asocia

Informare Europe Direct Iași, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, Universitatea ”Al. I. Cuza”, 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr.T.Popa”, Universitatea de Arte ”George Enescu” și Institutul 

National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec

evenimentului la care vizitatorii au putut vedea 

EUROINVENT 2018 s-a desfă

sprijinul Consiliului Județean Iasi, al Primăriei Iași și al Complexului Muzeal Moldova Iași (Palatul 

Culturii). 

”Pentru noi, anul acesta este plin de semnifica

moderne - România 100; de asemenea se împlinesc 50 de a

Federation of Inventor's Associations, sub egida căreia suntem de câ

Inventatorilor Români (FIR), unul dintre organizatori, aniversează 15 ani. Sărbătorirea a 10 ani de 

existență EUROINVENT nu reprezintă doar o edi

inventica sunt domenii de interes atât pentru speciali

lucrări dr. ing. Andrei Victor SANDU, pre

EUROINVENT.  

Delegații din peste 15 țări au fost prezente 

Din țara noastră, și-au disemina

profil de cercetare și mai mulți inventatori independenți.

Excelența Sa, Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, alături de dr. ing. Andrei Victor 
Sandu, la Ceremonia de deschidere a celei de a 10
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ția Europeană a Creativității și Inovării, evenimentul care 

aduce în fiecare an la Iași inventatori din toată lumea, a împlin

 

și cercetători din peste 34 de țări și-au expus creațiile, și anul acesta, 

19 mai 2018, la EUROINVENT. 

Forumul Inventatorilor Români, Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă, prin Centrul de

și, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, Universitatea ”Al. I. Cuza”, 

și Farmacie ”Gr.T.Popa”, Universitatea de Arte ”George Enescu” și Institutul 

Dezvoltare pentru Protecția Mediului au organizat cea de

evenimentului la care vizitatorii au putut vedea peste 570 de invenții și proiecte din diverse domenii.

desfășurat sub înaltul Patronaj al Ministerului Cercetării 

țean Iasi, al Primăriei Iași și al Complexului Muzeal Moldova Iași (Palatul 

Pentru noi, anul acesta este plin de semnificații: este un prilej de a sărbători centenarul României 

România 100; de asemenea se împlinesc 50 de ani de la înființarea IFIA 

Federation of Inventor's Associations, sub egida căreia suntem de câțiva ani, și tot acum, Forumul 

Inventatorilor Români (FIR), unul dintre organizatori, aniversează 15 ani. Sărbătorirea a 10 ani de 

INVENT nu reprezintă doar o ediție jubiliară, este în primul rând dovada că cercetarea și 

inventica sunt domenii de interes atât pentru specialiști, cât și  pentru publicul larg

r. ing. Andrei Victor SANDU, președinte FIR și coordonator al evenimentelor marca 

au fost prezente la expoziția de inventică, precum și la 

diseminat realizările 17 universități, 14 institute de cercetare, 9 companii cu 

și mai mulți inventatori independenți. 

ța Sa, Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, alături de dr. ing. Andrei Victor 
a Ceremonia de deschidere a celei de a 10-a ediții EUROINVENT

ția Europeană a Creativității și Inovării, evenimentul care 

împlinit 10 ani 

și anul acesta, la Palatul Culturii 

ția pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă, prin Centrul de 

și, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, Universitatea ”Al. I. Cuza”, 

și Farmacie ”Gr.T.Popa”, Universitatea de Arte ”George Enescu” și Institutul 

au organizat cea de-a 10-a ediție a 

ții și proiecte din diverse domenii. 

sub înaltul Patronaj al Ministerului Cercetării și Inovării, cu 

țean Iasi, al Primăriei Iași și al Complexului Muzeal Moldova Iași (Palatul 

ții: este un prilej de a sărbători centenarul României 

țarea IFIA -  International 

țiva ani, și tot acum, Forumul 

Inventatorilor Români (FIR), unul dintre organizatori, aniversează 15 ani. Sărbătorirea a 10 ani de 

ție jubiliară, este în primul rând dovada că cercetarea și 

ști, cât și  pentru publicul larg”,  a declarat șef de 

oordonator al evenimentelor marca 

ția de inventică, precum și la celelalte conferințe. 

ți, 14 institute de cercetare, 9 companii cu 

 
ța Sa, Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, alături de dr. ing. Andrei Victor 

ții EUROINVENT 



 

 

Ceremonie de deschidere a avut loc 

Au fost alături de participanți și

Europene în România, prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete; Ministrul Cercetării 

prefectul județului Iași; Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași; Lăcrămioara Stratulat, directoul 

Complexului Național Muzeal ”Moldova” 

Universității Tehnice ”Gh. Asachi”; prof.univ. dr. Anca Galation, decanul Facultății de Bioinginerie de la 

UMF ”Gr.T.Popa Iași; Paul Matei, coordonatorul Centrului de Informare 

ceremoniei a fost, ca în fiecare an, dr. ing

Pe 19 mai 2018, ”Sala Voievozilor” a Palatului Culturii din Ia

celor mai bune invenții și cercetări prezente la EUROINVENT, 

inventică din Sud-Estul Europei. 

 Premiile ediției aniversare desemnate de juriul internațional au mers către cele mai bune dintre cele 

peste 570 de invenții și cercetări, astfel:

� Premiul pentru cel mai tânăr inventator 

Malaeziei, Ainnur Awatif Azizi;

� Varianta internațională a Premiului pentru femeia inventator

tot din Malaezia, iar cea națională, către Laura Olariu de la SC Biotehnos SA Otopeni;

� Ovidiu Nemeș, de la Universitatea Tehnică din Cluj

în educație și cercetare; 
� Echipa coordonată de conf. univ. dr. arh. habil. urb. Vasile Meiţ

Cercetare-Dezvoltare în Construc

București a primit   Premiul pentru Mediu (The Green Environment Award);

� Premiul Forumului Inventatorilor Români

la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu; 

� Echipa Hofigal a primit Premiul pentru cercetări avansate în biologie 

� Premiul EUROPE DIRECT Ia

din Thailanda, cel al Universită

Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie 

Asachi”, către Marian Ciprian Mitric (coord. Goran Eci

Premiul platformei Arheoinvest UAIC 

Universității ”Valahia” din Târgoviște și 

� Inventatorul individual Vasile Lupu a primit 

� Premiul pentru Medicină i-

Iraq. 

� Premiul pentru cel mai bun design

Alimentelor de la Universitatea ”Dunărea de jos” Gala

O inventatoare din Thailanda, Wilasinee Kositchaiwat, a primit 

EUROINVENT 2018 – varianta interna
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Ceremonie de deschidere a avut loc pe 17 mai, în Sala ”Henri Coandă” a Palatului Culturii din Ia

ți și au vorbit doamna Angela Cristea, șeful

Europene în România, prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete; Ministrul Cercetării și Inovării; Marian Șerbescu, 

țului Iași; Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași; Lăcrămioara Stratulat, directoul 

zeal ”Moldova” - Palatul Culturii, prof. univ. dr. Car

ții Tehnice ”Gh. Asachi”; prof.univ. dr. Anca Galation, decanul Facultății de Bioinginerie de la 

și; Paul Matei, coordonatorul Centrului de Informare Europe Direct Ia

ceremoniei a fost, ca în fiecare an, dr. ing. Andrei Victor Sandu, inițiatorul evenimentului.

Pe 19 mai 2018, ”Sala Voievozilor” a Palatului Culturii din Iași a găzduit c

etări prezente la EUROINVENT, unul dintre cele mai mari saloane de 

ției aniversare desemnate de juriul internațional au mers către cele mai bune dintre cele 

ții și cercetări, astfel: 

entru cel mai tânăr inventator Andi Dwi PUTRA i-a revenit unui inventator din echipa 
Malaeziei, Ainnur Awatif Azizi; 

Premiului pentru femeia inventator a mers către Noorhafiza Muhammad, 

țională, către Laura Olariu de la SC Biotehnos SA Otopeni;

ș, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a primit Premiul pentru performan

Echipa coordonată de conf. univ. dr. arh. habil. urb. Vasile Meiţă de la Institutul Na

Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN

Premiul pentru Mediu (The Green Environment Award);

Premiul Forumului Inventatorilor Români i-a revenit medicului prof.univ.dr. Alexandru Sabău de 

la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu;  

Premiul pentru cercetări avansate în biologie Prof Hazim AL DARAJI

Premiul EUROPE DIRECT Iași a mers către echipa Facultății de Științe de la Maejo Un

cel al Universității ”Al. I. Cuza” (UAIC) către Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM București, cel al Universită

către Marian Ciprian Mitric (coord. Goran Ecimovic) de la Croatian Inventors Network, iar 

Premiul platformei Arheoinvest UAIC a mers către Rodica Mariana Ion, prof. univ. dr. al 

ții ”Valahia” din Târgoviște și cercetător al ICECHIM București;

Inventatorul individual Vasile Lupu a primit Premiul pentru cel mai în vârstă inventator

-a fost acordat unei echipe coordonate de Mohammed A. Salman, din 

Premiul pentru cel mai bun design a mers către Școala Paradis iar Facultatea de Știința și  Ingineria 

la Universitatea ”Dunărea de jos” Galați a primit Exquisite Award

O inventatoare din Thailanda, Wilasinee Kositchaiwat, a primit MARELE PREMIU 

varianta internațională. 

a Palatului Culturii din Iași.  

ul Reprezentanței Comisiei 

și Inovării; Marian Șerbescu, 

țului Iași; Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași; Lăcrămioara Stratulat, directoul 

rmen Loghin, prorector al 

ții Tehnice ”Gh. Asachi”; prof.univ. dr. Anca Galation, decanul Facultății de Bioinginerie de la 

Europe Direct Iași. Amfitrionul 

evenimentului. 

și a găzduit ceremonia de premiere a 

unul dintre cele mai mari saloane de 

ției aniversare desemnate de juriul internațional au mers către cele mai bune dintre cele 

a revenit unui inventator din echipa 

a mers către Noorhafiza Muhammad, 

țională, către Laura Olariu de la SC Biotehnos SA Otopeni; 

Premiul pentru performanță 

ă de la Institutul Național de 

ții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC 

Premiul pentru Mediu (The Green Environment Award); 

lui prof.univ.dr. Alexandru Sabău de 

Prof Hazim AL DARAJI; 

ții de Științe de la Maejo University 

(UAIC) către Institutul Naţional de Cercetare - 

cel al Universității Tehnice ”Gh. 

movic) de la Croatian Inventors Network, iar 

a mers către Rodica Mariana Ion, prof. univ. dr. al 

ști; 

miul pentru cel mai în vârstă inventator. 

a fost acordat unei echipe coordonate de Mohammed A. Salman, din 

Școala Paradis iar Facultatea de Știința și  Ingineria 

Exquisite Award. 

MARELE PREMIU ȘTIINȚIFIC 



 

 

MARELE PREMIU ȘTIINȚIFIC EUROINVENT 2018

oferit, pentru al III-lea an consecutiv, de Funda

echipei coordonate de Mihaela Petric, de la Institutul de Chimie Timi

Universitatea ”Lucian Blaga” 

Echipa Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și trofeul 

Pe lângă expoziția de invenții, 

Cercetări Inovative - ICIR 2018 (17

Expoziția europeană de arte vizuale, precum și alte workshopuri sau dezbateri.

EUROINVENT promovează creativita

academice, a instituțiilor de cercetare, dar și a inventatorilor individuali din România și străinatate. 
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ȘTIINȚIFIC EUROINVENT 2018 și premiul în val

lea an consecutiv, de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, i

echipei coordonate de Mihaela Petric, de la Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române.

 din Sibiu a primit trofeul MARELE PREMIU EUROINVENT 2018

ții ”Lucian Blaga” din Sibiu și trofeul MARELE PREMIU EUROINVENT 2018

ția de invenții, în cadrul EUROINVENT au loc și Conferința Internațională de 

ICIR 2018 (17-18 mai), Salonul de carte tehnico-științifică, artistică și literară, 

ția europeană de arte vizuale, precum și alte workshopuri sau dezbateri. 

EUROINVENT promovează creativitatea în context european, prin expunerea contribu

țiilor de cercetare, dar și a inventatorilor individuali din România și străinatate. 

și premiul în valoare de 10.000 de lei, 

ția Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, i-a revenit 

șoara al Academiei Române. 

MARELE PREMIU EUROINVENT 2018. 

 
MARELE PREMIU EUROINVENT 2018 

și Conferința Internațională de 

științifică, artistică și literară, 

tea în context european, prin expunerea contribuțiilor școlilor 

țiilor de cercetare, dar și a inventatorilor individuali din România și străinatate.  



 

 

Europa MAI aproape 9, în jude

 

Sub ochii doamnelor educatoare 

”Copiii Europei” - de la peste 15 grădini

talentați la desenat, pictat , realizare de

După Oda Bucuriei, câteva hore moldovene

brio tensiunii concursului, astfel că ne

planurile peste cap.  

Parte a proiectului regional ”Grădini

Prelungit nr. 25 din Iași, manifestarea ”Copiii Europei” s

învățământ preșcolar atât din Iași, cât ș

Standuri pline de povești, steaguri, informații inedite despre statele membre, produse gastronomice 

extrem de îmbietoare, surprize gustoase, artizanale sau artistice specifice fiecărei 

curtea Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” din Ia

părinți, elevi, bunici sau simpli curioși.

 Dorind să celebreze Ziua Europei într

aproape 9, dar au făcut-o pe ea, sărbătorita zilei, Europa să se mute cu tot ce are mai bun în cartierul 

școlii.Spectacolul de culoare, artă și tradiție ne
6

Europa MAI aproape 9, în județul Iași 

Sub ochii doamnelor educatoare și încurajați de părinți sau bunici, zeci de mici cetățeni europeni 

de la peste 15 grădinițe din Iași s-au întrecut, pe 9 mai 2018, să ne arate cât sunt de 

ți la desenat, pictat , realizare de colaje sau alte tehnici creative.  

După Oda Bucuriei, câteva hore moldovenești și un moment de dans cu clovni, picii au rezistat cu 

brio tensiunii concursului, astfel că ne-a trecut tuturor supărarea că picăturile de ploaie ne

 
Parte a proiectului regional ”Grădinița, Paradisul Copiilor”, organizat de Grădinița cu Program 

și, manifestarea ”Copiii Europei” s-a bucurat de participarea multor institu

țământ preșcolar atât din Iași, cât și din alte județe. 

ști, steaguri, informații inedite despre statele membre, produse gastronomice 

extrem de îmbietoare, surprize gustoase, artizanale sau artistice specifice fiecărei 

e ”Elena Cuza” din Iași, tot pe 9 mai evenimentul care a reunit elevi, profesori, 

ți, elevi, bunici sau simpli curioși. 

 

Dorind să celebreze Ziua Europei într-un mod inedit, copiii nu doar că ne

o pe ea, sărbătorita zilei, Europa să se mute cu tot ce are mai bun în cartierul 

școlii.Spectacolul de culoare, artă și tradiție ne-a ajutat să-l înțelegem mai bine pe celălalt, să apreciem mai 

și încurajați de părinți sau bunici, zeci de mici cetățeni europeni -

9 mai 2018, să ne arate cât sunt de 

ști și un moment de dans cu clovni, picii au rezistat cu 

a trecut tuturor supărarea că picăturile de ploaie ne-au dat un pic 

 
ța, Paradisul Copiilor”, organizat de Grădinița cu Program 

a bucurat de participarea multor instituții de 

ști, steaguri, informații inedite despre statele membre, produse gastronomice 

extrem de îmbietoare, surprize gustoase, artizanale sau artistice specifice fiecărei țări – așa s-a desfășurat în 

evenimentul care a reunit elevi, profesori, 

 
un mod inedit, copiii nu doar că ne-au adus Europa MAI 

o pe ea, sărbătorita zilei, Europa să se mute cu tot ce are mai bun în cartierul 

țelegem mai bine pe celălalt, să apreciem mai 



 

 

mult valorile comune care ne unesc 

adevărat târg cultural, copiii au reușit să adune bani pe care, ulterior, îi vor folosi pentru 

diferite cauze caritabile. 

Tineri și foarte creativi cetățeni europeni au dat frâu liber imaginației și spiritului de echipă, pentru a 

marca Ziua Europei, pe 11 mai 2018, la Colegiul Tehnic de Cai Ferate "Unirea" Pascani

Standurile țărilor membre ale Uniunii Europene au fost pline de mâncăruri specifice, suveniruri, 

monumente istorice sau culturale în miniatură (re)construite din material reciclabile, simboluri caracteristice. 

Fiecare țară a avut parte de unii dintre cei m

reprezentat popoarele: cântece, dansuri, recitaluri de chitară 

improvizate, legende transpuse în curtea 

Concursul de comunicare a pus în eviden

”ambasadorilor”, care au chemat în ajutorul lor inclusiv agen
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mult valorile comune care ne unesc și să ne bucurăm de șansa de a trăi în pace și în armonie. Prin acest 

șit să adune bani pe care, ulterior, îi vor folosi pentru 

și foarte creativi cetățeni europeni au dat frâu liber imaginației și spiritului de echipă, pentru a 

11 mai 2018, la Colegiul Tehnic de Cai Ferate "Unirea" Pascani

 

 
țărilor membre ale Uniunii Europene au fost pline de mâncăruri specifice, suveniruri, 

monumente istorice sau culturale în miniatură (re)construite din material reciclabile, simboluri caracteristice. 

țară a avut parte de unii dintre cei mai buni ambasadori care, prin metode extreme de creative, 

reprezentat popoarele: cântece, dansuri, recitaluri de chitară și vioară, costume populare autentice sau 

ranspuse în curtea școlii. 

ursul de comunicare a pus în evidență multiplele talente lingvistice și culturale ale 

”ambasadorilor”, care au chemat în ajutorul lor inclusiv agențiile de turism din Pașcani. 

și să ne bucurăm de șansa de a trăi în pace și în armonie. Prin acest 

șit să adune bani pe care, ulterior, îi vor folosi pentru a contribui la 

și foarte creativi cetățeni europeni au dat frâu liber imaginației și spiritului de echipă, pentru a 

11 mai 2018, la Colegiul Tehnic de Cai Ferate "Unirea" Pascani. 

 

 
țărilor membre ale Uniunii Europene au fost pline de mâncăruri specifice, suveniruri, 

monumente istorice sau culturale în miniatură (re)construite din material reciclabile, simboluri caracteristice. 

ai buni ambasadori care, prin metode extreme de creative, și-au 

și vioară, costume populare autentice sau 

ță multiplele talente lingvistice și culturale ale 

țiile de turism din Pașcani.  



 

 

Despre etichete, discriminare
Cele două voluntare ale Centrului de Informare Europe Direct Ia

Azamfirei, ne-au ajutat, pe 2 mai 2018, să le vorbim copiilor din clasele a VII
Holboca, județul Iași despre drepturile pe care le avem ca cetă

În cadrul celor două ateliere, am învă
greu putem scăpa de aceste etichete și de prejudecăți, despre discriminare, egalitate și 
aprinse dintre adolescenții foarte bine informați ne
bineînțeles, iubire. 

 

Europa ta, drepturile tale
Elevi de clasa a V-a și a VI-a de la 

 

Școala Gimnazială din Osoi, în sărbătoare
Prietenii și partenerii nostri de la 

Zilelor Școlii și cu organizarea concursurilor din cadrul proiectului ”Împreună învingem distanțele”, prin care unitatea 
de învățământ devine o a doua familie pentru copi

Echipa Europe Direct Iași a făcut parte din juriul concursului de prezentări ppt ”Mamă, primăvara are chipul 
tău!” prin care elevi de la peste 12 școli din județul Iași au fost inspirați de mam
cât de bine au știut ei. 
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Despre etichete, discriminare, diversitate, egalitate și drepturi
Cele două voluntare ale Centrului de Informare Europe Direct Iași, Cristina Săndulache și Smaranda 

au ajutat, pe 2 mai 2018, să le vorbim copiilor din clasele a VII-a și a VIII
le pe care le avem ca cetățeni europeni.  

 
În cadrul celor două ateliere, am învățat împreună despre cât de ușor este sa-i etichetăm pe ceilal

și de prejudecăți, despre discriminare, egalitate și diversitate. Cele două dezbateri 
ții foarte bine informați ne-au propus mai multe soluții: respect, toleranță, comunicare și, 

Europa ta, drepturile tale, la Școala Alecu Russo Ia
a de la Școala Gimnazială ”Alecu Russo” din Iași ne-au vorbit, pe 22 mai 2018, 

 

despre Uniunea Europeană și despre drepturile cetățenilor 
europeni.  
Copiii au fost excelenți ambasadori ai statelor membre și 
au susținut, fără să știe, primele lor discursuri publice cu 
tematică europeană.  
Întâlnirea a reprezentat încă un eveniment din seria 
”Europa ta, drepturile tale” a Centrului de Informare 
Europe Direct Iași. 

Școala Gimnazială din Osoi, în sărbătoare 
de la Școala Gimnazială Osoi au fost, la final de mai, foarte ocupați cu aniversarea 

Școlii și cu organizarea concursurilor din cadrul proiectului ”Împreună învingem distanțele”, prin care unitatea 
țământ devine o a doua familie pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

 

și a făcut parte din juriul concursului de prezentări ppt ”Mamă, primăvara are chipul 
școli din județul Iași au fost inspirați de mamele din literatură pentru a le prezenta 

drepturi la Holboca 
și, Cristina Săndulache și Smaranda 

și a VIII-a de la Școala Profesională 

 
i etichetăm pe ceilalți și cât de 
diversitate. Cele două dezbateri 

ții: respect, toleranță, comunicare și, 

Iași 
au vorbit, pe 22 mai 2018,  

și despre drepturile cetățenilor 

ți ambasadori ai statelor membre și 
ținut, fără să știe, primele lor discursuri publice cu 

încă un eveniment din seria 
”Europa ta, drepturile tale” a Centrului de Informare 

 
Școala Gimnazială Osoi au fost, la final de mai, foarte ocupați cu aniversarea 

Școlii și cu organizarea concursurilor din cadrul proiectului ”Împreună învingem distanțele”, prin care unitatea 
ți sunt plecați la muncă în străinătate. 

 
și a făcut parte din juriul concursului de prezentări ppt ”Mamă, primăvara are chipul 

ele din literatură pentru a le prezenta 


