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În data de 1 iulie, la Facultatea de Inginerie 

Mecanică, Mecatronică și Management (FIM) 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV) s-au desfășurat trei evenimente 

științifice. 

Au avut loc simpozionului științific studențesc 

„Inginerie – Practică – Industrie”, ediția 2019; 

Workshop-ul „Armonizarea învățământului 

superior mecanic cu cerințele angajatorilor” și 

sesiunea de comunicări științifice ale 

studenților FIM „Cer-Stud”, ediția 2019. 

Într-un comunicat al Universității se precizează 

că scopul acestor evenimente a fost acela de a 

încuraja cercetarea științifică studențească și de 

a susține schimbul de bune practici cu mediul 

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. 
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Dezvoltarea colaborărilor dintre FIM si mediul 

economic, întărirea componentei de inovare a 

cercetărilor teoretice desfășurate în mediul 

academic local.  

Creșterea angajabilității absolvenților FIM.  

Dezvoltarea capacității studenților de a expune 

public, în prezența potențialilor angajatori, 

rezultatele studiilor și cercetărilor proprii. 

La aceste evenimente au participat cadre 

didactice din învățământul universitar, 

reprezentanți ai mediului economic și studenți 

de la toate programele de studii organizate de 

FIM. Dintre firmele cu activități în domeniul 

ingineriei mecanice sau domenii conexe ai 

căror reprezentanți au participat la evenimente, 

amintim: Delphi Technologies Iași, S.C. 

SIDEM S.R.L. Suceava, Symmetrica Tech 

Suceava, Electroalfa Botoșani, S.C. OLINT 

COM S.R.L. Rădăuți, Trutzi Suceava și SC 

URB RULMENTI SUCEAVA S.A. 

Jurizarea Simpozionului științific studențesc 

„Inginerie – Practică – Industrie”, ediția 2019, 

a fost realizată exclusiv de specialiști din 

mediul economic. Astfel, premii sunt: 

LOCUL I „Proiectarea tehnologiei de 

fabricație a unui reper din domeniul aeronautic 

pentru întreprinderea S.C. Aerostar Bacău S.A. 



(reper 03)”, autor Policiuc Ionuț, de la 

programul de studii Tehnologia construcțiilor 

de mașini, FIM-USV;  

LOCUL II „Stand funcțional pentru studiul 

cutiilor de viteză automate”, autor Lateș 

Sergiu-Alexandru, programul de studii 

Tehnologia construcțiilor de mașini FIM-USV; 

LOCUL III „Celulă automatizată pentru 

poziționarea și sortarea pieselor cu manipulator 

electropneumatic și bandă transportoare”, 

autori Cosovan Sorin Beniamin și Ungurean 

Petru, programul de studii Mecatronică FIM-

USV. 

De asemenea, au fost acordate și două mențiuni 

pentru „Proiectarea unui echipament pentru 

ascuțirea cuțitelor mașinilor de rindeluit”, autor 

Muntean Eusebiu, de la programul de studii 

Tehnologia construcțiilor de mașini FIM-USV, 

și „Stand pentru verificarea flacoanelor PET”, 

Gurău Bogdan, de la programul de studii 

Inginerie economică în domeniul mecanic, 

FIM-USV. 
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Jurnal românesc […] 

Etnicii români din Ucraina, absolvenți de liceu, 

care doresc să urmeze cursurile unuia dintre 

programele de licență oferite de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava vor putea 

depune dosarele pe 5 iulie, la Consulatul 

General al României de la Cernăuți, transmite 

Agenția BucPress. Actele sunt primite în 

intervalul orar 9.00 - 15.00. Absolvenții se pot 

înscrie însă și direct, la sediul Universității din 

Suceava, începând cu data de 15 iulie. 

Candidații etnici români nu pot depune dosare 

în regim on-line sau prin intermediul poștei 

electronice. Potrivit Comisiei de admitere, 

dosarele de înscriere trebuie să cuprindă doar 

documente în original. Mai multe detalii pot fi 

găsite pe pagina de Internet a Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, 

www.admitere.usv.ro la secțiunea Români de 

Pretutindeni. 

________ Sandu Mihai și Cătălin 

Costea, noii componenți ai 

echipei Dunărea Călărași 

www.crainou.ro 
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Handbal masculin 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 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. 

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. 

 


