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Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică și 

Management a organizat trei 
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Trei evenimente științifice, organizate de 

Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management din cadrul USV 

în scopul încurajării cercetării științifice 

studențești și a schimbului de bune practici 

cu mediul economic, s-au desfășurat la 

Suceava, în perioada 28-29 iunie. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, la 

Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management (FIM), din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), s-au desfășurat simpozionul 

Științific studențesc „Inginerie – Practică – 

Industrie”, ediția 2018; workshopul 

„Armonizarea învățământului superior 

mecanic cu cerințele angajatorilor”; sesiunea 

de comunicări științifice ale studenților în 

inginerie mecanică, mecatronică și 

management „CER-STUD”, ediția 2018. 

Sursa citată precizează că scopul 

evenimentelor a fost de a încuraja cercetarea 

științifică studențească și de a susține 

schimbul de bune practici cu mediul 
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economic, prin cunoașterea de către 

potențialii angajatori a capacității studenților 

– viitori ingineri, de a dezvolta proiecte cu 

aplicabilitate practică sau cercetări relevante 

în domeniul ingineriei mecanice sau în 

domenii conexe, prin dezvoltarea 

colaborărilor dintre FIM și mediul 

economic, întărirea componentei de inovare 

a cercetărilor teoretice desfășurate în mediul 

academic local, prin creșterea procentului de 

angajare a absolvenților FIM și prin 

dezvoltarea capacității studenților de a 

expune public, în prezența potențialilor 

angajatori, rezultatele studiilor și cercetărilor 

proprii. 

În cadrul simpozionului „Inginerie – 

Practică – Industrie” s-au acordat, în urma 

jurizării, trei premii și două mențiuni. Locul 

I a fost ocupat de Gabriel Rusu, masterand în 

cadrul programului de master Expertiză 

tehnică, evaluare economică și management 

din cadrul FIM-USV, cu lucrarea „Tester 

operativ pentru lubrifianți”; locul II a fost 

obținut de un student francez, Fabien Noël, 

de la Universite Claude Bernard IUT Lyon 

1; locul III a fost ocupat de Nicușor Jacotă, 

de la programul de studiu Tehnologia 

construcțiilor de mașini, cu lucrarea 

„Proiectarea unei mașini pentru obținerea 



peleților din rumeguș”; două mențiuni au 

fost acordate lui Bogdan Drăgoi pentru 

lucrarea „Proiectarea și execuția unui cuplaj 

cardanic spațial” și lui Ilie Maftean, cu 

lucrarea „Concepția, proiectarea și execuția 

unui dispozitiv cu comandă numerică pentru 

danturat roți dințate cilindrice”, ambii de la 

programul de studiu Tehnologia 

construcțiilor de mașini. 

În cadrul sesiunii de comunicări științifice 

ale studenților în inginerie mecanică, 

mecatronică și management „CER-STUD”, 

ediția 2018, s-au obținut următoarele 

rezultate: locul I –„Concepția, proiectarea și 

execuția unui dispozitiv cu comandă 

numerică pentru danturat roți dințate 

cilindrice”, autor Maftean Ilie, programul de 

studiu Tehnologia construcțiilor de mașini; 

locul II – „Proiectarea și execuția unui 

dispozitiv de colectare a uleiului hidraulic 

din emulsia mașinii CNC”, autor Șalaru 

Vlăduț, programul de studiu Tehnologia 

construcțiilor de mașini; locul III – 

„Proiectarea unei mașini pentru obținerea 

peleților din rumeguș”, autor Jacotă Nicușor, 

programul de studiu Tehnologia 

construcțiilor de mașini; mențiune pentru 

„Prelucrarea unei piese pe un mini strung 

C.N.C cu ajutorul unei aplicații CAM”, autor 



Șufaru Doru Ștefan, de la programul de 

studiu Tehnologia construcțiilor de mașini. 

La evenimentele științifice au participat 

cadre didactice universitare, reprezentanți ai 

mediului economic și studenți de la toate 

programele de studiu organizate de FIM, 

precum și reprezentanți ai unor firme care 

desfășoară activități în domeniul ingineriei 

mecanice sau în domenii conexe. 
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D.P. Primarul Lungu vrea ca 

depunerea de coroane pe data 

de 2 iulie la statuia lui Ștefan 

cel Mare să continue an de an 

www.obiectivdesuceava.

ro 

03.07.19 

Suceava O delegație impresionantă din Republica 

Moldova a participat la evenimentul 

organizat, ieri, la statuia ecvestră a lui Ștefan 

cel Mare. După depunerea de coroane, 

primarul Ion Lungu a participat la o slujbă 

înălțătoare la o biserică nouă din cartierul 

Burdujeni-sat care poartă hramul Bine 

credinciosului Voievod Ștefan cel Mare și 

Sfânt  

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, 

și oficiali locali și din Republica Moldova au 

participat ieri la o ceremonie religioasă, după 

care au depus coroane de flori la statuia 

ecvestră a domnitorului Moldovei, Ștefan cel 

Mare, din apropierea Cetății de Scaun. 

Dintre oficialitățile sucevene menționăm în 

primul rând pe prefectul județului Suceava, 

Mirela Elena Adomnicăi, Ștefan Purici, 

prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, 

vicepreședintele Consiliului Județean 

Suceava, Viorel Seredenciuc, viceprimarii 

Lucian Harșovschi și Marian Andronache, 

șeful IPJ Suceava, comisarul șef Adrian 

Buga, șeful IJJ Suceava, locotenent colonel 

Marian Lungu, precum și șeful  ISU 



Suceava, colonelul Costică Ghiață. Din 

delegația Republicii Moldova au făcut parte 

primarul municipiului Soroca, Victor Său, 

militari ai poliției din Republica Moldova, 

precum și alți reprezentanți ai unor instituții. 

Fanfara Primăriei municipiului Suceava a 

intonat imnul României, după care trei preoți 

au ținut o slujbă de comemorare a celui care 

a fost cel mai mare dintre români: Marele 

Domn al Moldovei. A urmat apoi depunerea 

de coroane. 

„Am depus astăzi coroane de flori la Statuia 

lui Ștefan cel Mare de la Cetatea de Scaun a 

Sucevei. Mulțumim celor care au depus 

coroane, la apelul Primăriei: Prefecturii; 

Consiliului Județean; în mod special 

delegației numeroase de la Soroca (40 

persoane), în frunte cu primarul Victor Său; 

delegației Brigăzii de Poliție Specială de la 

Chișinău și nu în ultimul rând Asociației 

Obștești Ștefan cel Mare și Sfânt de la 

Chișinău”, a precizat primarul Ion Lungu. 

Depunerea de coroane pentru comemorarea 

marelui domnitor al Moldovei, Ștefan cel 

Mare, de la statuia ecvestră de la Cetatea de 

Scaun a Sucevei s-a încheiat cu înmânarea de 

distincții. Astfel, Andrei Batereanu, 

președintele Asociației Obștești „Ștefan cel 



Mare și Sfânt”, i-a oferit primarului 

municipiului Suceava, Ion Lungu, insigna de 

gradul I „Ștefan cel Mare” – aur, motivând 

că edilul sucevean ține mai departe Scaunul 

Sucevei, asemeni lui Ștefan cel Mare. «În 

semn de înaltă apreciere celui care ține 

Scaunul Sucevei exact așa cum l-a ținut 

Ștefan cel Mare și Sfânt și în semn de înaltă 

recunoștință se decorează cu insigna de 

gradul I – aur „Ștefan cel Mare și Sfânt” 

domnul Ion Lungu, primarul municipiului 

Suceava», a spus Andrei Batereanu, 

președintele Asociației Obștești „Ștefan cel 

Mare și Sfânt”. 

De cealaltă parte, edilul Sucevei i-a înmânat 

președintelui Asociației Obștești „Ștefan cel 

Mare și Sfânt” o diplomă aniversară și a 

lansat invitația de a participa an de an la 

evenimentul solemn de depunere de coroane. 

«Țin să aduc mulțumiri domnului Andrei 

Batereanu – președintele asociației, pentru 

insigna de aur „Ștefan cel Mare și Sfânt” 

oferită», a precizat Ion Lungu. 

Edilul Sucevei a îndemnat ca în fiecare an, 

pe data de 2 iulie, să ne amintim cu 

recunoștință de această personalitate 

marcantă a istoriei României. După 

depunerea de coroane, primarul a participat 

la o slujbă înălțătoare la o biserică nouă din 



cartierul Burdujeni-sat care poartă hramul 

Bine credinciosului Voievod Ștefan cel 

Mare și Sfânt. 

Precizăm că data de 2 iulie 1504 este ziua 

mutării la Domnul a Bine credinciosului 

Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, după 47 de 

ani de domnie pe tronul Moldovei. Despre 

acea zi care a marcat cu tristețe țara, 

Letopisețul lui Grigore Ureche menționează: 

„Iară pre Ștefan vodă l-au îngropat țara cu 

multă jale și plângere în mănăstire în Putna, 

care era zidită de dânsul. Atâta jale era, de 

plângea toți, ca după un părinte al său, că 

cunoșteai toți că s-au scăpatul de mult bine 

și de multă apărătură. Ce după moartea lui, 

până astăzi, îi zicu Sveti Ștefan vodă”. 

O altă mărturie care arată faptul că Ștefan era 

considerat sfânt de către popor încă din cel 

de-al XVI-lea secol o avem de la 

arhidiaconul catolic polonez Maciej 

Staryjkowski, care, vizitând în 1575 Țara 

Moldovei, mărturisește despre Ștefan cel 

Mare faptul că oamenii, „din cauza nespusei 

sale vitejii, îl socotesc ca sfânt”. În anul 1992 

Biserica Ortodoxă Română a oficializat 

trecerea în rândul Sfinților a lui Ștefan cel 

Mare, stabilind ziua cinstirii sale pe 2 iulie.  

  



Marius 

Șuiu 

Mihai Sandu și Cătălin 

Costea vor juca în următorul 

sezon pentru Dunărea Călăraș 

www.monitorulsv.ro 
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Sport local După Adi Târzioru, plecat la CSM Bacău, 

Gabriel Burlacu la Steaua București și 

Bogdan Baican la Politehnica Timișoara, alți 

doi handbaliști ai echipei Universității 

Suceava au semnat cu o echipă din Liga 

Națională. Este vorba de coordonatorul de 

joc Mihai Sandu și extrema Cătălin Costea, 

handbaliști ce vor evolua din sezonul 

următor pentru Dunărea Călărași. În vârstă 

de 26 de ani, suceveanul Mihai Sandu a 

început handbalul la Liceul cu Program 

Sportiv din Suceava cu antrenorii Bogdan 

Macovei și Iulian Dugan, echipă cu care a 

câștigat bronzul național în anul 2006 și titlul 

de campion național în anul 2008. Mihai 

Sandu a ajuns mai apoi la Centrul Național 

Olimpic de la Sighișoara, perioadă în care a 

fost convocat la loturile naționale de cadeți, 

juniori și tineret, și o singură dată la seniori, 

la România B. În anul 2010 a câștigat 

medalia de bronz la Campionatul Mondial 

Școlar la juniori, în 2014 a luat locul șapte cu 

echipa României la Campionatul Mondial 

Universitar la seniori. În anul 2011, 

handbalistul Mihai Sandu s-a întors acasă, la 

Universitatea Suceava, pentru care a jucat 

până-n 2015, perioadă în care a prins și două 

sezoane în Challenge Cup. După doi ani 

petrecuți la Vaslui, în 2017 s-a întors la 

Suceava și a evoluat în ultimele două 
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sezoane, perioadă în care a ieșit campion 

european universitar cu echipa Universității 

„Ștefan cel Mare” și medaliat cu bronz în 

sezonul trecut al acestor europene.      

„Acasă, la Suceava, am petrecut niște ani 

frumoși. Este locul în care m-am lansat în 

handbal și m-am format ca jucător. Le 

mulțumesc tuturor celor din staff și 

suporterilor care ne-au fost alături și la bine 

și la greu. Începe un nou capitol în viața mea 

la Călărași, unde sper să fac față cu brio și să 

progresez cât mai mult”, a explicat 

handbalistul sucevean Mihai Sandu. 

Băimăreanul Cătălin Costea a venit la 

Suceava la vârsta de 18 ani și a jucat aici 

cinci sezoane 

Cătălin Costea este cel de-al doilea jucător al 

Universității Suceava ce a ajuns în această 

vară la Dunărea Călărași. În vârstă de 24 de 

ani, pe care-i va împlini la finalul lunii, 

Cătălin provine de la Baia Mare, acolo unde 

a început handbalul la echipa Marta din 

localitate. În ultimul an de juniorat, Costea s-

a transferat la Extrem Baia Mare, echipă cu 

care a câștigat titlul de campion național la 

juniori I, fiind declarat cea mai bună extremă 

stânga. La 18 ani, Cătălin Costea a venit la 

Universitatea Suceava și a evoluat pentru 



echipa CSU timp de cinci sezoane, până-n 

acest an.   

„La Suceava au fost 5 ani frumoși. Am 

întâlnit un colectiv foarte cald și frumos, cu 

jucători tineri și handbaliști care au acumulat 

un CV impresionant. Am învățat multe la 

Suceava, dar cel mai important am învățat ce 

înseamnă forța grupului și cum să rămâi unit 

în momentele grele. Îmi pare rău pentru ce s-

a întâmplat anul acesta, deoarece știu că 

puteam să obținem mult mai mult de atât. 

Mulțumesc CSU Suceava. La noua echipă 

îmi doresc să mă fac remarcat prin evoluții 

bune, să progresez din ce în ce mai mult și să 

reușesc alături de viitori mei colegi să 

obținem un loc cât mai sus în campionat”, a 

declarat Cătălin Costea. La fel ca și Mihai 

Sandu, Cătălin Costea a fost medaliat cu aur 

la europeanul universitar din 2017 și cu 

bronz anul trecut, ambii participând și-n 

acest an, peste câteva zile, la Campionatul 

European Universitar din Polonia, cu echipa 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

 

_________ Comuna Dolhești a găzduit 

un eveniment de multiplicare 

a rezultatelor proiectului 

ROOTS finanțat prin 
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Ultima oră local Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-

Est, prin Centrul Regional de Studii Nord-

Est, a organizat în perioada 21-22 iunie 

2019, în comuna Dolhești din județul 



Programul Programul 

ERASMUS+ 

Suceava, evenimentul de multiplicare și 

testare pilot a rezultatelor proiectului pe care 

îl coordonează: ROOTS - Instruirea IMM-

urilor din turism privind turismul cultural și 

turismul de promovare a patrimoniului, 

finanțat prin Programul ERASMUS+. 

În contextul acestui atelier de lucru destinat 

formării profesionale a antreprenorilor 

dornici să investească în patrimoniul cultural 

și de patrimoniu al României, proiectul 

Turist în Dolhești, care a fost premiat la Gala 

Patrimoniului Cultural al Moldovei de Nord-

Est din decembrie 2018, la categoria 

Managementul Destinației, a fost selectat de 

ADR NORD-EST ca pilot in proiectul 

ROOTS, pentru creionarea strategiei de 

dezvoltare și promovare a turismului cultural 

rural în această destinație. 

Obiectivul proiectului ROOTS este 

elaborarea și furnizarea unui curs de calitate, 

actualizat cu cele mai recente informații de 

specialitate, care să ofere managerilor 

companiilor active în domeniul turismului 

cultural un set de competențe profesionale 

necesare valorizării într-un mod eficient a 

oportunităților patrimoniului cultural din 

destinația turistică de patrimoniu, pentru 

dezvoltarea  propriei afaceri. 



Lectorii evenimentului, specialiști în 

domeniul turismului, au elaborat analiza -

diagnostic pentru destinația turistică 

Dolhesti și au prezentat o serie de modele de 

bune practici din domeniul turismului 

cultural implementat în zona rurală. 

Au luat parte la eveniment lector univ. dr. 

Otilia Bordeianu – Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava; Lăcrămioara Beilic – 

manager al Asociației pentru Promovare 

Turistică Bucovina; Nicu Apostol – manager 

al Agenției de Turism Rolandia și 

Vicepreședinte Asociația Națională a 

Agențiilor de Incoming din România; 

profesor Lucian Roșu – Facultatea de 

Geografie și Geologie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași; Cosmin Ceucă 

și Andreea Fedor, membri ai echipei Iași. 

Travel, Viorela Chiper – manager al 

Asociației Ținutul Zimbrului Târgu Neamț, 

precum și gazdele evenimentului, Mirela 

Nechita - manager Asociația de Promovare a 

Văii Șomuzului și inițiator al proiectului 

„Turist în Dolhești” și Ana Maria Sandu, 

membru al asociației menționate. 

„Pentru noi, Turist în Dolhești este un 

proiect foarte iubit și simbolic pentru că a 

arătat că o comunitate solidă cu valori 

culturale, naturale și istorice poate deveni un 



model în turismul rural și turismul de 

patrimoniu. 

Vom continua acest proiect minunat al cărui 

succes are la bază comunitatea. Vă 

mărturisesc că de doi ani, de când am 

demarat Turist în Dolhești, s-a creat o 

emulație extraordinară în sat. Acum, în 2019, 

ne pregătim să primim alți turiști, tot mai 

numeroși, inclusiv din străinătate. 

Pentru mine și echipa mea, faptul că am 

reușit să punem Valea Șomuzului – o regiune 

mai puțin cunoscută a Bucovinei - pe harta 

regională a României înseamnă o confirmare 

extraordinară. La finalul acestei atelier de 

lucru aplicat și de schimb de valoroase 

experiențe, vreau să transmit că identific 

succesul acestui proiect cu două lucruri: 

spiritul de comunitate și valorizarea 

patrimoniului nostru cultural și istoric, al 

Văii Șomuzului. 

Turismul rural pe care îl reprezentăm noi 

este un turism în care eu văd deopotrivă și o 

terapie pentru suflet, o terapie simplă, dar cu 

har. Invităm toți românii să descopere sau să 

redescopere turismul în mediul rural, să îl 

aprecieze așa cum merită.", a declarat Mirela 

Nechita, inițiatoarea proiectului Turist în 



Dolhești și Președintele Asociației pentru 

Promovarea Văii Șomuzului. 

 

 


