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Joi, 14 iunie, Auditorium „Joseph Schmidt” al Universităţii 

din Suceava va fi gazda recitalului extraordinar al sopranei 

Bianca Luigia Manoleanu şi al pianistului Remus 

Manoleanu, de la Universitatea Naţionala de Muzică 

Bucureşti. Recitalul de lieduri şi canzonette se va desfăşura 

cu începere de la ora 19.00. Preţul unui bilet este de 5 lei şi 

poate fi procurat şi online de pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro 

sau de la sediul Casei de Cultură a Studenţilor, instituţie 

organizatoare. „Duoul Bianca şi Remus Manoleanu devine 

binecunoscut în ultimii ani, prin turnee efectuate în: Olanda, 

Germania, Japonia, America, Ungaria, Siria. Creaţia 

contemporană de lied românesc reprezintă o prioritate. 

Susţin numeroase recitaluri cu prime audiţii româneşti şi 

lucrări contemporane din repertoriul universal”, transmit 

organizatorii. Informaţii şi detalii la 0752 092 606. 
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Studenţii şi universitarii au ieşit din campus şi i-au 

sărbătorit pe absolvenţii promoţiei 2018 a Universităţii 

„Ştefan cel Mare” în cadrul unei ceremonii ample, pe 

esplanada Casei de Cultură a municipiului Suceava. 

Evenimentul festiv a oferit ocazia reprezentanţilor instituţiei 



 

 

să le dea ultimele sfaturi tinerilor absolvenţi, să-i felicite şi 

să le adreseze îndemnul de a reprezenta cu cinste instituţia 

în care s-au format. 

Le-au fost aproape şi reprezentaţi ai autorităţilor locale şi 

judeţene: preşedintele Consiliului Judeţean – Gheorghe 

Flutur, prefectul judeţului – Mirela Elena Adomnicăi şi 

primarul municipiului – Ion Lungu. 

Nu în ultimul rând, a susţinut un discurs plin de însufleţire 

şi convingere Răzvan Gîrmacea, fost absolvent al 

Universităţii sucevene, specializarea Calculatoare, care a 

împărtăşit din tainele poveştii sale de succes care are drept 

cheie antreprenoriatul. 

Răzvan a lansat peste 30 de proiecte antreprenoriale, însă 

este cunoscut mai ales datorită faptului că a fondat 

platforma Monitor Backlinks, pe care a vândut-o ulterior 

unei companii din Hong Kong, într-o tranzacţie cu o valoare 

de peste 500.000 de euro. 

„Pornind de la experienţa acumulată de mine vă propun să 

reflectăm asupra educaţiei dintr-o altă perspectivă. Să 

privim educaţia, şcoala în general, ca pe o şansă de a 

descoperi ce îţi place, la ce eşti bun şi ca pe o şansă de a-ţi 

cultiva pasiunea. Am lucrat în domeniu încă din facultate şi 

în cea mai mare parte a timpului am fost freelancer, 

consultant sau antreprenor. Am pornit în total 36 de proiecte 

dintre care doar ultimele două au avut succes, apoi le-am 

vândut şi acum am luat-o din nou de la capăt. Restul au fost 

încercări din care, cred eu, am învăţat foarte mult. Am lucrat 

la ele cât am lucrat şi la celelalte 34 de proiecte nereuşite. 



Mi-am urmat pasiunea şi intuiţia şi am dat la o parte 

lucrurile care îmi displăceau. Acum 17 ani, la începutul 

facultăţii, ştiam doar că îmi plac calculatoarele. (...) Nu am 

aşteptat de la facultate să mă pregătească pentru job. Rolul 

facultăţii fusese îndeplinit, mi-a arătat ce materii există pe 

domeniul ales şi m-a ajutat să-mi identific pasiunea”, a 

povestit Răzvan Gîrmacea. 

Acesta a mai povestit despre parcursul său fluctuant, parcurs 

ce merită cunoscut şi urmat, despre proiectele sale, unele de 

succes, altele nu, despre lecţiile pe care le-a învăţat ca 

antreprenor. 

 Cei 10 şefi de promoţie 

La rândul lor, rectorul interimar Mihai Dimian, precum şi 

ceilalţi invitaţi din prezidiu le-au trimis mesaje încurajatoare 

şi de susţinere tinerilor absolvenţi. 

„Dragi absolvenţi, vă mulţumesc că aţi ales să petreceţi cei 

mai frumoşi ani ai vieţii voastre la Universitatea din 

Suceava şi sper că veţi fi alături de noi în continuare nu 

numai la studiile masterale sau doctorale, ci cu gândul şi 

sufletul pe parcursul întregii vieţi, deoarece încercăm să 

dezvoltăm la Suceava nu numai o instituţie, ci o mare 

familie. Şi dincolo de cunoştinţele şi competenţele pe care 

am încercat să vi le oferim, v-am dăruit şi o parte din 

sufletul nostru care pleacă astăzi cu voi”, le-a transmis 

tinerilor Mihai Dimian, rectorul interimar. 

Fiecare moment al acestui eveniment a fost trăit cu 

intensitate, pe scenă urcând rând pe rând şefii de promoţie ai 



USV, cei care au încheiat anii de studiu cu rezultate de 

deosebite. 

Este vorba despre Ingrid Roxana Roos - Facultatea de Drept 

şi Ştiinţe Administrative, Daniel Ionaşciuc - Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport, Maria-Cătălina Tapalagă - 

Facultatea de Inginerie Alimentară, Alexandru Duduman - 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, 

Costică Lupaşcu - Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică şi Management, Marius Eduard Călin- 

Facultatea de Istorie şi Geografie, Ana-Maria Antonesei - 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Magda 

Virginia Sandu - Facultatea de Silvicultură, Nicoleta 

Gavriliuc - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie 

Publică, Andreea Victoriţa Ilisoi- Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei. 

Fiecare a primit din partea decanilor lor câte o diplomă de 

excelenţă. 

Distracţia a cuprins şi finalul acestui eveniment, 

organizatorii oferind absolvenţilor plăcuta surpriză de a se 

bucura de întâlnirea cu Smiley, unul dintre cei mai în vogă 

artişti ai momentului. Nu doar absolvenţii USV au luat parte 

la evenimentul din centrul Sucevei, ci şi foarte mulţi fani, de 

toate vârstele.  
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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) 

organizează în perioada 7 – 9 iunie Salonul Internaţional de 
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Suceava 

 

Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret - ICE-USV 

(Innovation and Creative Education), ediţia a II-a. 

Manifestarea are la bază o colaborare între Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi Facultatea de 

Ştiinţe ale Educaţiei. La organizarea evenimentului mai 

participă Forumul Inventatorilor din România, Asociaţia 

Generală a Inginerilor din România – filiala Suceava, 

finanţarea fiind asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Evenimentul are ca subiect educaţia creativă şi reuneşte 

expoziţii, prezentări ale unor personalităţi din domeniu, 

ateliere creative. 

Invenţiile înscrise la această ediţie vor fi expuse vineri, în 

holul din faţa Rectoratului USV. Cele 70 de lucrări 

reprezintă principalele centre universitare din ţară 

(Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Sibiu, Braşov, Suceava), 

din Republica Moldova şi din Iran, Maroc, Indonezia, 

China, SUA, Franţa, Rusia, Bulgaria, Polonia şi Ucraina. 
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Sute de studenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava 

au sărbătorit finalul anului universitar pe străzile oraşului. 

Optimismul, veselia, exuberanţa, distracţia, vitalitatea şi 

energia au conturat tabloul celei de-a doua ediţii a Marşului 

Absolvenţilor, eveniment organizat în cinstea tinerilor care 

încheie în acest an studiile de licenţă şi de masterat. 

Marşul a început joi, la ora 18.00, din parcul Universităţii 

Suceava şi a continuat pe traseul Primăria Suceava, 



bulevardul Ana Ipătescu, Biblioteca Judeţeană şi s-a 

încheiat pe esplanada din faţa Casei de Cultură. 

Marea de absolvenţi, peste 1.000 la număr, dar şi de studenţi 

din alţi ani de studiu, s-a revărsat pur şi simplu pe străzile 

municipiului Suceava. 

Coloana a fost deschisă de studenţii specializării Poliţie 

locală, care au purtat steaguri, urmaţi apoi de tinerii 

îmbrăcaţi cu robe sau cu tricouri inscripţionate cu USV şi 

înarmaţi cu vuvuzele, fluiere, eşarfe, dar şi cu steaguri cu 

însemnele Universităţii şi cu pancarte cu numele fiecărei 

facultăţi în parte. 

Studenţii au defilat spre centrul oraşului sub privirile 

admirative, chiar nostalgice, ale trecătorilor, însoţiţi de 

profesori şi reprezentanţi ai Universităţii. 

Fiecare facultate în parte a încercat să se facă remarcată, 

tinerii scandând lozinci în cinstea specializărilor absolvite. 

Odată ajunşi pe esplanada din centrul oraşului, studenţii au 

participat la festivitatea de absolvire. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat, joi 

seara, „Marșul absolvenților USV”, o sărbătoare a tinereţii 

și a bucuriei cu și pentru cei care absolvă în acest an studiile 

universitare. 



La cea de-a doua ediție a manifestării „Marșul 

Absolvenților USV” au luat parte sute de absolvenți, de la 

cele zece facultăți din cadrul USV, cadre didactice, 

oficialități locale, părinți, prieteni, dar și invitați speciali. Cu 

toții au pornit în marș cu multă voie bună, din Parcul 

Universității către Esplanada Casei de Cultură a 

Sindicatelor, unde a avut loc Festivitatea de Absolvire, 

coloana fiind deschisă de tinerii studenți de la Poliție 

Locală. 

Absolvenții promoției 2018 au mărșăluit îmbrăcăți în 

tricouri personalizate și robe, fluturând steaguri și pancarte 

pe care au trecut numele facultăților pe care le-au urmat, dar 

și însemnele USV. 

Pentru a-și exprima bucuria la încheierea studiilor de licenţă 

şi masterat, studenții au strigat, au cântat, au fluierat și au 

scandat diferite lozinci reprezentative pentru specializările 

pe care le-au absolvit. 

Ajunși pe Esplanada Casei de Cultură, studenții au fost 

felicitați și întâmpinați de organizatori, Festivitatea de 

Absolvire fiind deschisă prin intonarea imnului USV. 
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a transmis joi 

seara, în cadrul festivității de absolvire a promoției 2018, un 

mesaj de felicitare, dar și de încurajare a tinerilor. 



principala așteptare a 

angajatorilor în ceea ce 

vă privește este 

atitudinea voastră față 

de muncă. Este extrem 

de important să tratați 

viitorul loc de muncă cu 

maximum de seriozitate 

și dăruire 

 

Ceremonia de absolvire a promoției 2018 de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava s-a desfășurat pe 

esplanada Casei de Cultură, la eveniment participând, 

alături de studenți, profesori, părinți și prieteni, și prefectul 

Sucevei, Mirela Adomnicăi, președintele Consiliului 

Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și primarul 

municipiului Suceava, Ion Lungu. 

În discursul său, rectorul interimar al USV, Mihai Dimian, a 

ținut să menționeze că evenimentul organizat de 

universitatea suceveană se află la a doua ediție, festivitatea 

de absolvire fiind precedată de Marșul Absolvenților USV. 

„Nu ne-am propus să impresionăm comunitatea prin 

eleganța robelor, ci prin hotărârea cu care acești tineri vor să 

schimbe în bine societatea în care trăim, punând în slujba 

acestui deziderat cunoștințele și experiențele dobândite pe 

parcursul anilor de studiu”, a spus Dimian. 

El a arătat că în dilema actuală a învățământului superior, de 

a alege între o misiune orientată către piața muncii și o 

misiune generală, de pregătire a tinerilor pentru societate, 

pentru viață, pentru familie, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava le-a ales pe amândouă. 

„Dragi absolvenți, vă mulțumesc că ați ales să vă petreceți 

cei mai frumoși ani ai vieții voastre la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava și sper că veți fi alături de noi și în 

continuare, nu numai la studiile masterale sau doctorale, ci 

cu gândul și sufletul, pe parcursul întregii vieți deoarece 

încercăm să dezvoltăm la Suceava mai mult decât o 

instituție, o mare familie. Dincolo de cunoștințele și 



competențele pe care am încercat să vi le oferim, v-am 

dăruit și o parte din sufletul nostru, care pleacă astăzi (joi- 

n.r.) cu voi”, a menționat Dimian. 

El a explicat că doar 20 la sută dintre tinerii generației 

actuale reușesc să absolve studiile, unii eșuând pe parcursul 

studiilor gimnaziale sau la trecerea de la gimnaziu la liceu, 

alții pe parcursul studiilor liceale sau la examenul de 

Bacalaureat, iar unii nu reușesc să facă față exigențelor 

impuse de studiile universitare. 

Mihai Dimian le-a transmis tinerilor absolvenți ai USV să 

aibă curajul să își urmeze visurile, să nu rateze 

oportunitățile care se vor ivi, dar și să dea dovadă de 

responsabilitate în activitatea profesională pe care o vor 

urma. 

„Trebuie să știți că principala așteptare a angajatorilor în 

ceea ce vă privește este atitudinea voastră față de muncă. 

Aveți acum șansa unui nou început, și chiar dacă ați fost 

mai mult sau mai puțin harnici pe perioada studiilor, este 

extrem de important să tratați viitorul loc de muncă cu 

maximum de seriozitate și dăruire. Fiți curajoși, fiți harnici 

și aveți încredere în voi înșivă că veți reuși”, le-a spus 

tinerilor absolvenți rectorul interimar al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai 

Dimian. 

 


