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Activitatea de cercetare din cadrul Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava (USV) a fost evidenţiată în cadrul celei de-a III-a 

ediţii a Galei Proprietăţii Industriale, instituţia fiind laureată cu 

Premiul pentru obţinerea celor mai multe brevete de invenţie din 

România în anul 2018. 

Evenimentul de la Bucureşti a fost găzduit de Hotel Marshal 

Garden, fiind organizat cu sprijinul Oficiului de Stat pentru 

Invenţii şi Mărci şi al Camerei Naţionale a Consilierilor în 

Proprietate Industrială din România. 

USV a fost reprezentată de prorectorul Mihai Dimian, acesta 

subliniind că această gală reprezintă un moment festiv de 

promovare şi răsplătire a eforturilor şi performanţelor atinse de 

principalii jucători angajaţi în afirmarea, respectarea şi apărarea 

drepturilor de proprietate industrială din România. 

„Ne bucură recunoaşterea oferită la nivel naţional. Totodată, a 

fost un moment în care am putut transmite un mesaj, un mesaj de 

normalitate. Nu avem o activitate de excelenţă la nivel 

internaţional, însă ţinând cont că în România brevetarea este la 

un nivel foarte scăzut, activitatea pe care o desfăşurăm noi apare 

la nivel naţional ca fiind una de excelenţă. Este important ca 

entităţile publice, dar nu numai, să ştie că ne aflăm într-un 



moment de criză al inventicii româneşti. Dacă ne uităm în urmă 

cu 100 de ani – la anii 1919, 1920, 1921 – constatăm acelaşi 

număr de brevete de invenţii înregistrate la Oficiul de Stat pentru 

Invenţii şi Mărci (OSIM) ca în prezent”, a menţionat prof. univ. 

dr. ing. Mihai Dimian. 

Gala de la Bucureşti a avut zece secţiuni pentru care s-au 

desemnat premianţi, iar dintre aceştia îi mai amintim pe: Renault 

Technologie Roumanie, care a primit Premiul pentru excelenţă în 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare; Academicianul Leon Dănăilă - 

Premiul pentru excelenţă în întreaga carieră de cercetare şi 

inovare în medicina românească; Alexandrion Group - Premiul 

pentru afirmarea la nivel global a brandului românesc de vinars 

autohton Brâncoveanu. 

„Criteriile de premiere au fost: experienţa în piaţă, opiniile şi 

recomandările clienţilor; rezultatele înregistrate în 2018 şi în 

primul semestru din 2019; notorietatea mărcilor şi a brevetelor; 

activitatea academică; apariţiile în presa de specialitate şi în 

directoarele internaţionale de profil”, a completat Dimian. 

Organizarea evenimentului a fost asigurată de Grupul editorial 

Universul Juridic în colaborare cu Novomatic, JTI România, 

Hofigal, Cabinetul Marius Pantea, Casa de avocatură Simion & 

Baciu şi Universitatea Româno-Americană. 

  

Universitatea a depus cinci cereri de brevete europene 

Universitatea „Ştefan cel Mare” este lider la nivel naţional în 

ceea ce priveşte numărul de brevete acordate universităţilor de 



OSIM, cu circa 15-20 de brevete anual. 

OSIM eliberează anual circa 400 de brevete, dintre care 150 

aparţin universităţilor româneşti. 

„Trebuie să avem în vedere şi transferul acestora în industrie şi 

în ce măsură ele aduc o plus valoare economiei, societăţii. Din 

10, 20 de brevete care au potenţial de aplicare, poate doar unul 

ajunge să fie transferat. Noi am mizat atât pe transferul de 

brevete, un număr relativ mic, dar care se încadrează în acest 

procent, cât şi pe dezvoltarea unei companii proprii, unde 

instalaţia de producţie are la bază şase dintre brevetele 

profesorilor noştri”, a mai declarat prorectorul Mihai Dimian. 

Important de menţionat că în ultimii doi ani Universitatea a 

depus cinci cereri de brevete europene, acestea fiind transmise 

către Oficiul European de Brevete din Munchen, Germania. 

„Aşteptăm finalizarea primei etape a evaluării. În continuare, 

până la finalul anului, vom depune alte, între 2 şi 4, cereri de 

brevete. E o primă experienţă la nivel instituţional, ne bucurăm 

să putem face aceşti paşi şi sperăm să fie unii de succes”, a mai 

spus prorectorul. 

Cererile de brevete poartă semnătura a două grupuri de inventică, 

formate din cadre didactice de la Facultatea de Inginerie 

Alimentară şi Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor. 

 

- USV, considerată 

actor principal în 

info-suceava.com 

04.07.19 

Educație La Universitatea Politehnica București s-a desfășurat recent, 

Conferința „HEInnnovate: Sprijinirea inovației și 



ecosistemul 

regional de către 

OCDE și Comisia 

Europeană 

antreprenoriatului în și prin învățământul superior”. Conferința a 

fost organizată de Comisia Europeană, în colaborare cu 

Ministerul Educației Naționale, în cadrul Președinției Rotative a 

României la Consiliul Uniunii Europene. Evenimentul a reunit 

aproximativ 200 de participanți din întreaga Europă și a pus 

accentul pe reprezentați și factori de decizie din instituțiile de 

învățământ superior, organisme asociate, organisme publice și 

ministere. Cel mai important element al conferinței l-a 

reprezentat lansarea raportului HEInnovate pentru România, 

raport realizat de OCDE (Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică), în parteneriat cu Comisia Europeană. 

Astfel, conferința a beneficiat de prezența Directorului Adjunct 

al Centrul de Antreprenoriat, întreprinderi mici și mijlocii, 

regiuni și orașe al OCDE (Joaquium Oliveira Martins) și a 

Directorului pentru Inovație, Cooperare internațională și sport al 

Comisiei Europene (Antoaneta Angelova-Krasteva). 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentată 

de prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rector, prof.univ.dr. Mihai 

Dimian, Prorector cu activitatea științifică, și conf.univ.dr.ec. 

Ovidiu-Aurel Ghiuță. La eveniment, profesorul Dimian susținut 

și o prelegere despre cum pot contribui universitățile la 

dezvoltarea regională prin inovație și antreprenoriat. În 2018, în 

vederea realizării raportului HEInnovate de țară pentru România, 

au fost evaluate 6 universități din România: Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Vest Timișoara, 

Universitatea Politehnica București, Universitatea Transilvania, 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară București. Fiecare dintre 

aceste universități a răspuns la un formular detaliat și a avut, în 

luna iunie a anului trecut, o vizită de evaluare din partea 



experților OCDE. Pentru USV, această activitate a fost 

coordonată de conf. univ. dr. ec. Ovidiu Ghiuță și prof. univ. dr. 

Mihai Dimian, în calitate de ordonator de credite al Universității 

la acel moment. Experții OCDE s-au întâlnit cu profesori din 

universitate, parteneri ai universității (instituții publice și 

întreprinderi private), studenți și alumni ai USV. Deși la nivel de 

țară, comparativ cu alte țări europene, în raport sunt menționate 

și aspecte mai puțin plăcute (cheltuielile cu educația din 

România în 2016 reprezintă conform datelor Eurostat doar 3,7% 

din PIB, sub media europeană de 4,7%) lucrurile se schimba 

semnificativ la nivel de universități. Astfel, sunt menționate 

elemente specifice și pozitive ale Universității din Suceava: în 

ciuda faptului că se afla în una dintre cele mai sărace regiuni 

economice din Europa, USV se află în topul universităților din 

țară la număr de patente (Despite being in one of the most 

economically deprived regions in Europe, USV is the top-

ranking Romanian university in terms of number of patents and 

inventions). Se menționează și faptul că actorii locali, atât 

instituțiile de stat, cât și firmele private, sunt parteneri ai USV în 

dezvoltarea regiunii. (The business sector is showing its 

willingness to partner with the university in the efforts to 

revitalise the region, as well as local government). De asemenea, 

au fost apreciate în mod deosebit programele de studii din 

domeniul IT  și cercetarea universității sucevene, factori care au 

atras companii multinaționale (Due to its reputation in research 

in the fields of technical sciences, engineering and IT, and 

educational programmes, USV plays a role in attracting foreign 

companies because it is willing to share knowledge, assist in 

networking with local institutions, businesses and people: a 

goodexample of this lies in Capgemini opening a third location 



in Suceava, Romania). Totuși, cel mai important atribut referitor 

al USV menționat în raport este faptul că este considerată lider în 

dezvoltarea regională: USV as a leading actor in the regional 

ecosystem. Rectorul universității, prezent la eveniment, ne-a 

declarat „Sunt încântat că eforturile noastre au fost remarcate de 

experții OCDE și Comisia Europeană. De asemenea, este o 

mândrie pentru universitatea noastră că am putut contribui 

pozitiv la evaluarea externă a educației antreprenoriale din 

România. Le mulțumesc colegilor, în special lui Mihai Dimian și 

Ovidiu Ghiuță, pentru modul în care au gestionat vizita, dar și 

instituțiilor publice, firmelor, studenților și absolvenților 

universității care au participat la vizita de evaluare. La fel ca 

prezența noastră în diverse topuri internaționale, în competiții 

naționale și internaționale, cu rezultate semnificative, abordarea 

antreprenorială și inovativăne-a transformat în pol de dezvoltare 

regională. Totuși, trebuie sa fim modești și să privim cu atenție la 

universitățile puternice din vestul Europei sau continentul nord-

american, pentru a învăța din experiența lor și pentru a dezvolta 

abordarea antreprenorială. În present, în universitate avem în 

derulare 4 proiecte, câștigate prin competiție, axate pe 

antreprenoriat și transfer tehnologic, a căror valoare totală se 

apropie de 40 milioane de lei. Pe lângă importantele proiecte de 

antreprenoriat ale universității, în cursul anilor trecuți am 

introdus disciplina Antreprenoriat ca disciplina facultativă la 

aproape toate programele de studii, dar și obligatorie, la unele 

specializări de inginerie, la nivel de licență și masterat. 

HEInnovate este un program european important pentru 

dezvoltarea universităților și a studenților, pe care l-am susținut 

și în perioada în care am exercitat funcția de Ministru al 

Educației Naționale”. Până acum, OCDE și Comisia Europeană 



au furnizat un raport HEInnovate pentru încă 8 țări europene: 

Olanda, Italia, Austria, Croația, Irlanda, Polonia, Ungaria și 

Bulgaria. 

 


