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La finele săptămânii trecute, la Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică şi Management (FIM) din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) s-au 

desfăşurat o serie de evenimente ştiinţifice, la care au luat 

parte cadre didactice, reprezentanţi ai mediului economic şi 

studenţi de la toate programele de studiu ale facultăţii. 

Scopul acestor manifestări a fost de a încuraja cercetarea 

ştiinţifică studenţească şi de a susţine schimbul de bune 

practici cu mediul economic. 

Astfel, universitatea vrea să faciliteze cunoaşterea de către 

potenţialii angajatori a studenţilor - viitori ingineri, să 

dezvolte colaborări între FIM şi mediul economic, să 

întărească componenta de inovare a cercetărilor teoretice 

desfăşurate în mediul academic local, să crească procentul 

de angajare a absolvenţilor FIM şi să dezvolte capacitatea 

studenţilor de a expune public, în prezenţa potenţialilor 

angajatori, rezultatele studiilor şi cercetărilor proprii. 

Dintre firmele cu activităţi în domeniul ingineriei mecanice 

sau domenii conexe ai căror reprezentanţi au participat la 

evenimente, amintim: Delphi Technologies Iaşi, SC SIDEM 

SRL Suceava, Electroalfa Botoşani, SC OLINT COM SRL 



Rădăuţi, Symmetrica Suceava. 

Dintre evenimentele organizate, menţionăm Simpozionul 

ştiinţific studenţesc „Inginerie – Practică – Industrie”, ediţia 

2018. În urma jurizării, s-au acordat următoarele premii: 

locul I - „Tester operativ pentru lubrifianţi”, autor Gabriel 

Rusu, masterand la Expertiză tehnică, evaluare economică şi 

management, FIM; locul II - „Usinage avec un robot 

KUKA”, autor Fabien Noel, student francez venit în stagiu 

de practică ERASMUS+ la FIM, de la Universitatea Claude 

Bernard IUT Lyon 1; locul III - „Proiectarea unei maşini 

pentru obţinerea peleţilor din rumeguş”, autor Nicuşor 

Jacotă, programul de studio Tehnologia construcţiilor de 

maşini; menţiuni - „Proiectarea şi execuţia unui cuplaj 

cardanic spaţial”, autor Bogdan Drăgoi, şi „Concepţia, 

proiectarea şi execuţia unui dispozitiv cu comandă numerică 

pentru danturat roţi dinţate cilindrice”, de Ilie Maftean, 

ambii de la programul de studiu Tehnologia construcţiilor 

de maşini. 

Tot în aceeaşi perioadă, USV a mai găzduit Sesiunea de 

comunicări ştiinţifice ale studenţilor în inginerie mecanică, 

mecatronică şi management „CER-STUD”, ediţia 2018. 

Clasamentul a fost configurat astfel: locul I - „Concepţia, 

proiectarea şi execuţia unui dispozitiv cu comandă numerică 

pentru danturat roţi dinţate cilindrice”, autor Ilie Maftean, 

programul de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini; 

locul II - „Proiectarea şi execuţia unui dispozitiv de 

colectare a uleiului hidraulic din emulsia maşinii CNC”, 

autor Vlăduţ Şalaru, programul de studiu Tehnologia 

construcţiilor de maşini; locul III - „Proiectarea unei maşini 



pentru obţinerea peleţilor din rumeguş”, autor Nicuşor 

Jacotă, programul de studiu Tehnologia construcţiilor de 

maşini, menţiune – „Prelucrarea unei piese pe un mini-

strung C.N.C cu ajutorul unei aplicaţii CAM”, autor Doru 

Ştefan Şufaru, programul de studiu Tehnologia 

construcţiilor de maşini. 

Un al treilea eveniment iniţiat de FIM a fost workshopul 

„Armonizarea învăţământului superior mecanic cu cerinţele 

angajatorilor”. 

De menţionat că, în acest an universitar, se împlinesc 40 de 

ani de la înfiinţarea Facultăţii de Inginerie Mecanică, cu 

programul de studiu Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

subingineri, cursuri de zi şi serale. 
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