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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) 

organizează joi, 7 iunie, Marşul absolvenţilor, o sărbătoare a 

tinereţii, a bucuriei, un eveniment aflat la cea de-a doua 

ediţie, dedicat celor care încheie în acest an studiile de 

licenţă şi de masterat. 

Studenţii ar urma să mărşăluiască de la Universitate până în 

zona centrală, pe esplanada Casei de Cultură, unde va avea 

loc şi o festivitate de absolvire, urmată de un concert al 

îndrăgitului artist Smiley. 

Marşul va începe în jurul orei 18.00. 

„Evenimentul se va desfăşura ca şi anul trecut, pentru 

început cu prezentarea şefilor de promoţie, apoi cu invitatul 

special, de astă dată un absolvent al Universităţii sucevene, 

Răzvan Gîrmacea, un tânăr antreprenor. Apoi va avea loc un 

concert Smiley”, a menţionat prof. univ. dr. Mihai Dimian, 

rector interimar al USV. 

Răzvan Gîrmacea este fondatorul platformei Monitor 

Backlinks (www.monitorbacklinks.com), business înfiinţat 

în 2012 şi vândut anul trecut unei companii din Hong Kong, 

într-o tranzacţie cu o valoare de peste 500.000 de euro. 

Pe lângă absolvenţii celor zece facultăţi ale USV, la paradă 



sunt aşteptaţi părinţi, profesori, reprezentanţi ai USV. 

În anii terminali ai programelor de licenţă sunt înscrişi circa 

1.500 de studenţi, iar în anii terminali de la masterat sunt 

aproximativ 500-600 de masteranzi. 

În 2017, la începutul lunii mai, s-a desfăşurat prima ediţie a 

Marşului absolvenţilor USV. 

Gen. Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în 

spaţiu, a susţinut atunci, în faţa absolvenţilor, un discurs 

motivaţional, plin de însufleţire şi convingere despre curaj, 

provocări şi atingerea obiectivelor. Voltaj a concertat la 

evenimentul din 2017. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a 

contractat, în calitate de coordonator, trei proiecte în cadrul 

celei mai importante competiţii naţionale de proiecte de 

cercetare - dezvoltare și inovare din ultimii ani, proiecte cu 

o valoare totală de aproximativ 15 milioane de lei (peste 3 

milioane de euro). Rezultatul plasează instituţia suceveană 

pe locul al II-lea între universităţile din România, la 

egalitate cu Universitatea din București și în urma 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, câștigătoare a 

patru astfel de proiecte. 

„E un rezultat excepţional al Universităţii din Suceava. În 

competiţie au participat 380 de propuneri de proiecte, din 

care 81 au fost declarate câștigătoare. În propunerile de 

proiecte au fost implicate peste 200 de instituţii - 

universităţi, institute de cercetare”, a arătat prof. univ. dr. 



ing. Mihai Dimian, rectorul interimar al USV, în cadrul unei 

conferinţe de presă. 

 Acesta a mai specificat că bugetul total alocat competiţiei a 

fost de 436.893.038 de lei, termenul limită de finalizare a 

proiectelor fiind noiembrie 2020. 

„Subliniez faptul că această competiţie a fost orientată, în 

principal, către cercetarea aplicată, către industrie”, a mai 

completat Dimian. 

Sunt șapte domenii în cadrul competiţiei, iar în cazul a două 

dintre ele, după evaluarea știinţifică, Universitatea s-a clasat 

pe primul loc (în domeniile Energie, mediu și schimbări 

climatice și TIC, spaţiu și securitate). 

Mihai Dimian a mai specificat că USV este partener în alte 

două proiecte, unul în domeniul Energie, mediu și schimbări 

climatice, coordonat de Universitatea Maritimă din 

Constanţa, și un altul în domeniul Bioeconomie, un proiect 

câștigat de Institutul Naţional de Cercetare - dezvoltare 

pentru Biologie și Nutriţie Animală. 

„În universităţile din România sunt circa 21.000 de cadre 

didactice, iar în Universitatea din Suceava sunt aproximativ 

350, ceea ce înseamnă undeva la 1,65% - 1,66% din total. 

Dacă ne uităm la proiectele câștigate, 3 din 81 în total, din 

care doar 32 sunt coordonate de universităţi, deci USV are 3 

proiecte din 32, ajungem pe undeva la 9,4 - 9,5%. Asta 

înseamnă că 1,66% din personalul didactic și de cercetare al 

României a câștigat 9,4 - 9,5% din proiecte, în calitate de 

coordonator”, a mai adăugat Mihai Dimian. 



  

Proiectele câștigătoare 

Cele trei proiecte câștigătoare sunt coordonate de 

universitarii Constantin Filote, Mihai Dimian și Gabriela 

Prelipcean. 

„Staţii inteligente de încărcare conductivă, fixe și mobile, 

pentru transport cu propulsie electrică” (Smile - EV) este 

coordonat de prof. univ. dr. ing. Constantin Filote, cu o 

valoare totală de 7.500.000 de lei (70% primiţi din proiect). 

Scopul acestuia este conceperea, proiectarea, realizarea, 

testarea, demonstrarea și prototiparea unor staţii de 

încărcare fixe și mobile pentru automobilele electrice, în 

vederea obţinerii și dezvoltării de aplicaţii de energie curată, 

de tip Green - Green. 

Proiectul are componentele: realizarea a trei staţii fixe de 

încărcare a automobilelor electrice; realizarea unui stand 

pentru testarea și caracterizarea pilelor de combustie cu 

hidrogen, realizarea unei staţii mobile cu alimentare hibridă. 

Cel de-al doilea proiect - CAR Safe - are o valoare totală de 

4.325.472 lei și este coordonat de Mihai Dimian. Proiectul 

are patru compenente: realizarea de sisteme inteligente de 

comunicaţii prin lumină vizibilă cu aplicaţii în asistenţă 

rutieră și siguranţă activă; comunicaţii eficiente bazate pe 

dispozitive inteligente  în scenarii interactive de realitate 

augmentată pentru autovehicule; tehnologii de comunicaţii 

V2X pentru sisteme cooperative de asistare a conducerii și 

vehicule autonome; caracterizarea și ameliorarea mediului 



electromagnetic din autovehiculele moderne. 

Al treilea proiect - PORT Cultural - este coordonat de prof. 

univ. dr. Gabriela Prelipcean și are o valoare totală de 

5.243.759 de lei. Acesta vizează dezvoltarea de instrumente 

inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale 

cu potenţial turistic, prin valorificarea elementelor de 

patrimoniu și identitate culturală în două zone de referinţă 

(Bucovina și Transilvania de Sud). 

Soluţiile dezvoltate vor fi livrate către autorităţi publice 

locale din zonele ţintă, către mediul economic, asociaţiile 

profesionale, oferind soluţii de păstrare a elementelor 

relevante, dar și studii de dezvoltare durabilă a destinaţiilor 

turistice ce pot valorifica patrimoniul cultural ca resursă 

turistică. 
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CSU Suceava a încheiat pe locul 8 turneul final al 

Campionatului Național de handbal masculin rezervat 

juniorilor III. Echipa pregătită de Vasile Boca și Ioan 

Tcaciuc a pierdut pe rând în faza grupelor, 23-24 cu Poli 

Timișoara, 24-34 cu viitoarea campioana, Stiinta Bacau, și 

26-36 cu Minaur Baia Mare, iar în meciurile pentru locurile 

7-8 a cedat în fata Potaissei Turda, cu 28-29. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava s-a clasat pe locul 

al doilea în cadrul competiției nanționale Proiecte Complexe 

de Cercetare – Dezvoltare – Inovare (PCCDI). 

Rectorul interimar al USV, prof. univ. dr. ing. Mihai 

Dimian, a precizat, miercuri, într-o conferință de presă, că 

această competiție a avut un buget total de 436 de milioane 

de lei, în total fiind depuse 380 de propuneri de proiecte, în 

care au fost implicate 219 instituții de cercetare și 

dezvoltare. De asemenea, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian 

a menționat că 87 de proiecte au fost declarate câștigătoare, 

conducând astfel la o rată de succes de aproximativ 23%. 

„Iată că Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

contractat, în calitate de coordonator, trei proiecte complexe 

realizate în consorții de cercetare-dezvoltare și inovare în 

valoare totală de aproximativ 15 milioane de lei, rezultat ce 

o clasează pe locul al doilea între universitățile din 

România, la egalitate cu Universitatea București și în urma 

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din  Iași, 

câștigătoare a patru astfel de proiecte”, a spus Dimian. 

Acesta a menționat că rezultatele competiției au fost 

publicate în decembrie 2017, iar contractarea proiectelor 

câștigătoare a avut loc în perioada martie – mai 2018. 

„Scopul competiției desfășurată în cadrul Planului Național 

de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020 a fost 

îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor 

publice de cercetare cu tradiție și cu posibilități de relansare 



în domenii socio-economice de interes pentru România, prin 

susținerea și dezvoltarea competențelor de cercetare 

existente la nivel instituțional, precum și a capacităților de 

transfer a unor rezultate aplicabile pe plan național”, a 

precizat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian. 

Rectorul interimar al USV a subliniat că această competiție 

a fost orientată, în principal, către cercetarea aplicată. 

„Avem competiții importante și în ceea ce privește 

cercetarea fundamentală, e adevărat că bugetele acelor 

competiții sunt semnificativ mai mici, dar cred că unul din 

meritele acestei competiții este tocmai orientarea către 

industrie”, a explicat universitarul sucevean. 

Cele trei proiecte pe care le coordonează USV sunt: „Stații 

de încărcare conductive, fixe și MobiLe, pentru transport cu 

propulsive Electrică – SmiLE-EV”; „Platformă hibridă de 

comunicații prin lumină vizibilă și realitate augumentată 

pentru dezvoltarea de sisteme inteligente de asistență și 

siguranță activă a autovehiculelor – CAR Safe”; „PORT 

Cultural: PORTofoliu de instrumente innovative pentru 

dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potential 

touristic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și 

identitate culturală”. 

În ceea ce privește proiectul „Stații de încărcare conductive, 

fixe și MobiLe, pentru transport cu propulsive Electrică – 

SmiLE-EV”, valoarea proiectului este de 7.500.000 lei, 

valoarea contractului este de 5.287.000 lei, iar parteneri sunt 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Tehnologii Criogenice și Izotopice Râmnicu Vâlcea, 



Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și Institutul Național de 

Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei 

Române. 

Prof. univ. dr. ing. Constantin Filote, director al proiectului, 

a menționat că se vor realiza trei stații fixe de încărcare 

conductivă a autovehiculelor electrice, un stand de testare și 

caracterizare a pilelor de combustie cu hidrogen, o stație 

mobilă de încărcare conductive a autovehiculelor electrice 

bazată pe baterii, ultracapacități și celule de combustie cu 

hidrogen. De asemenea, vor fi angajați 11 cercetători. 

În ceea ce privește al doilea proiect, „Platformă hibridă de 

comunicații prin lumină vizibilă și realitate augumentată 

pentru dezvoltarea de sisteme inteligente de asistență și 

siguranță activă a autovehiculelor – CAR Safe”, cu un buget 

de 4.325.472 lei, din care 1,6 milioane de lei din bugetul 

USV, parteneri ai USV sunt: Universitatea Politehnica 

Timișoara, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru 

Poni” Iași, Universitatea „Ovidius” din Constanța, 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și Universitatea 

Politehnica din București. 

„Cu o tematică aflată la interfața a două sectoare cu creșteri 

semnificative ale cifrelor de afaceri și de export din 

România, industria TIC și industria auto, proiectul 

urmărește și dezvoltarea capacităților de cercetare și transfer 

tehnologic ale instituțiilor participante cu impact asupra 

economiei naționale”, a spus universitarul Mihai Dimian, 

director al proiectului. 

Ultimul proiect pe care USV îl coordonează, „PORT 



Cultural: PORTofoliu de instrumente innovative pentru 

dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potential 

touristic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și 

identitate culturală”, are o valoare de 5.243.759 lei. 

Directorul proiectului, prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, a 

explicat că proiectul urmărește îmbunătățirea performanței 

instituționale a celor șase organizații de cercetare member 

ale consorțiului, prin  valorificarea și dezvoltarea de 

competențe de cercetare difersificate conform specificului 

institutional al partenerilor din consorțiu, în domeniul 

protejării peisajului cultural și patrimoniului vernacular în 

două zone de referință, Bucovina și Transilvania de Sud. 

„Proiectul va investiga contextual istoric și provocările 

societale ce au determinat modificări ale peisajului cultural 

actual, prin studii istorice, etno-demografice și 

antropologice și va dezvolta un portofoliu de instrumente 

innovative, format din metodologii de cercetare, baze de 

date cu modele constructive tradiționale postate pe 

platforme interactive, proiecte de arhitectură pentru 

adaptarea construcțiilor vernacular la funcționalitatea 

modernă, contemporană”, a menționat Prelipcean. 

Parteneri ai proiectului sunt Institutul „Bucovina”, 

Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș, Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Institutul de Economie 

Națională și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în 

Turism București. 
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Evenimente  

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în 

perioada 4 – 7 iunie 2018, al  XIX – lea Congres al AMSE-

AMCE-WEAR (Asociația Mondială de Științe ale 

Educației), cu tema „Educația în era amplificării 

inegalităților. Provocări și politici, actori, practici”. 

Potrivit unui comunicat al USV, fundamentarea acestui 

eveniment științific pleacă de la contextul social și 

economic actual, având în vedere că mondializarea 

economiei, fenomenele migrației, efectele schimbărilor 

climatice determină evoluții politice, economice, sociale 

care tulbură profund societățile contemporane. 

„Aceste evoluții provoacă fracturi amenințătoare pentru 

capacitatea de „a trăi împreună” și determină apariția 

riscului unei explozii a ceea ce înseamnă „societatea”. 



Creșterea inegalităților ce rezultă din aceste fenomene este 

una dintre evoluțiile majore din lumea actuală. Chiar dacă 

educația nu este sursa primară a acestor inegalități, se știe 

totuși că educația, cea formală în mod special, contribuie la 

întreținerea acestor inegalități, reproducându-le sau 

amplificându-le. Acestea fiind premisele, congresul încearcă 

să răspundă la întrebarea esențială: cum se poate oferi o 

educație incluzivă și echitabilă de calitate în condițiile în 

care societățile tind să ignore din ce în ce mai mult categorii 

întregi de populație, să le divizeze, să le respingă? 

În acest context, le revine cercetătorilor din educație 

responsabilitatea de a înțelege și de a-i ajuta pe alții să 

înțeleagă aceste procese și, în același timp, obligația de a 

pune în evidență, pornind de la rezultatele cercetărilor 

realizate, căi de acțiune, prin abordări interdisciplinare, pe 

care actorii să se poate baza în demersul lor prospectiv. 

Aceasta este perspectiva propusă de AMSE pentru 

congresul din 2018, organizat la Suceava”, a precizat 

președintele Congresului, prof. univ. dr. Rodica Nagy. 

Sursa citată a menționat că intervențiile științifice și 

dezbaterile se vor grupa în jurul următoarelor axe: În 

condițiile creșterii inegalităților, care sunt provocările?; 

Pentru a combate creșterea inegalităților, ce actori pot fi 

implicați?; Pentru a combate creșterea inegalităților, ce 

practici se pot adopta?; Miscellanea. 

De asemenea, obiectivele propuse prin această manifestare 

științifică urmăresc creșterea interesului pentru munca de 

cercetare în domeniul educației, conștientizarea decidenților 



în domeniul politicilor educaționale cu privire la rolul pe 

care ar trebui să și-l asume actorii educaționali în contextual 

lumii contemporane, dezvoltarea și extinderea relațiilor de 

colaborare cu alte universități din țară și străinătate. 

Conform comunicatului transmis, la Congres și-au anunțat 

participarea cu lucrări în jur de 200 cercetători și cadre 

didactice, din România și alte țări precum Canada, Mexic, 

Chile, Argentina, Brazilia, Columbia, Coasta de Fildes, 

Camerun, Algeria, Senegal, Maroc, Germania, Franța, 

Elveția, Spania, Polonia, Ucraina, Republica Moldova, 

Belgia, Liban. 

Prezentările în plen vor fi susținute de către profesori cu o 

bogată experiență de cercetare și reflecție asupra domeniului 

educației: profesorul  dr. Yves Lenoir, de la Universitatea  

Sherbrooke din Canada, profesorul dr. Emil Păun de la 

Universitatea București, și un reprezentant al UNESCO, 

profesorul emerit dr. Therese Mungah Shale Tchombe de la 

Universitatea Buea din Camerun. 

Asociația Mondială de Științe ale Educației (AMSE – 

WAER) este o prestigioasă organizație profesională, fondată 

în 1961, ce include specialiști din toată lumea, având scopul 

de a promova cercetarea științifică din domeniul științelor 

educației prin publicații și organizarea de conferințe, de a 

facilita schimbul de idei și practici între membri, prin 

stabilirea de rețele de cercetare. 

„Suntem onorați că AMSE a ales să organizeze cea de a 

XIX-a ediție a Congresului la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, acest fapt fiind o recunoașterea a 



activității și contribuțiilor aduse de colectivul de cercetare la 

dinamica și practica din domeniul formării profesorilor. 

Sperăm că toți participanții se vor bucura de atmosfera 

academică și culturală create în cadrul lucrărilor 

Congresului”, a mai arătat prof. univ. dr. Rodica Nagy. 
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Evenimente 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează, 

săptămâna viitoare, cea de-a doua ediție a manifestării 

„Marșul Absolvenților USV”. 

Absolvenții promoţiei 2018, de la studiile de licență și 

masterat, de la cele zece facultăți din cadrul USV, vor avea 

parte și de o festivitate de absolvire, un concert al unor trupe 

din universitate, dar și de un recital al îndrăgitului cântăreț 

Smiley. 

Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a precizat, 

miercuri, într-o conferință de presă, că joi, 7 iunie a.c., 

începând cu ora 18.00, va avea loc „Marșul Absolvenților 

USV”, care se va desfășura pe traseul Universitate – 

esplanada Casei de Cultură, după care se va organiza 

festivitatea de absolvire, la care vor lua parte oficialități 

locale, profesori, părinți și prieteni, dar și invitați speciali. 

Astfel, Mihai Dimian a menționat că invitatul special al 

evenimentului este un absolvent al USV, Răzvan Gîrmacea, 

care se încadrează în  ceea ce și-a propus universitatea să 

sprijine în acest an, respectiv creativitatea și 



antreprenoritatul. 

„Și-a dezvoltat singur câteva firme, obținând și o finanțare 

externă de circa 50.000 de dolari, după care, după câțiva 

ani, ceea ce a dezvoltat a vândut unei firme din Hong Kong 

cu 500.000 de dolari”, a explicat prof. univ. dr. ing. Mihai 

Dimian. 

Precizăm că Răzvan Gîrmacea este absolvent al Facultății 

de Inginerie Electrică și Ştiinţa Calculatoarelor, 

specializarea Calculatoare, din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava, iar în 2017 a vândut unei companii din 

Hong Kong o platformă sofware pe care a fondat-o în 2013: 

Monitor Backlinks ( https://monitorbacklinks.com). 

Platforma creată de Răzvan Gîrmacea reprezintă un 

instrument care ajută companiile să monitorizeze site-urile 

care pun link-uri către site-ul lor sau al competiţiei. 

La „Marșul Absolvenților USV” sunt așteptați să participe 

circa 1.500 de absolvenți de la studiile de licență și 

aproximativ 600 – 700 de absolvenți de masterat. 
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