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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava invită mamele, din 

județele Suceava, Botoșani și Neamț, să se înscrie la cea de-a treia 

serie a cursurilor gratuite de Antreprenoriat și Competențe 

Digitale, din proiectul Mommypreneurs. Cursurile se adresează 

femeilor cu vârsta maximă de 29 de ani, care se află în concediu 

de maternitate sau au terminat concediul, dar nu au un loc de 

muncă. 

Mamele care aleg cursurile de instruire antreprenorială vor 

dobândi abilități și cunoștințe de bază (juridice, financiare, de 

marketing, operațiuni, rețea) necesare dezvoltării ideilor de 

afaceri, lansării de startup-uri și comercializării produselor / 

serviciilor. Cursurile de IT se vor axa preponderent pe comerț 

electronic și web design. Subiectele care urmează să fie predate 

vor dezvolta cele mai solicitate abilități digitale în acest moment 

pe piață, la un nivel care NU necesită o experiență anterioară 

extinsă în domeniul IT. Conținuturile instruirii vor fi furnizate și 

on-line, ceea ce va permite studiul acasă, după un program 

personal al fiecărei mămici. 

Cursurile gratuite sunt susținute de lectori, angajați ai USV, afiliați 

la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și la 
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Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, toți cu 

experiență în predare și colaborare cu adulții. 

Cursurile vor începe în luna mai și vor dura 12 săptămâni.  

Înscrierile se fac prin completarea unui formular pe site-ul 

proiectului https://mommypreneurs.eu/ 

După finalizarea cursurilor, mămicile primesc o diplomă de 

participare eliberată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Acest proiect este finanțat de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia, prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și 

Norvegiene. 
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Evenimente O invitație venită din partea Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, pentru a fi prezent la ședința festivă dedicată Zilei 

Universității, este onorantă, determinantă și „de pus la icoană”. 

Foarte mulți dintre cei care acum lucrează în sistemul complex, 

denumit simplu Mass media Suceava, au învățat carte și la USV. 

Unii dintre noi, am început să ne prindem cum vine treaba în  

sistemul de învățământ superior înainte de 1989, terminând școala 

după revoluție. La seral. 

Adicătelea: dimineața cineva te obliga să muncești de să-ți iasă 

ochii din cap, să transpiri și să fii penalizat lună de lună cu 5 

procente din salariu pentru că nu purtai cască, fiindcă se temea că 

îi vei lua, peste câțiva ani, locul. După amiază, dascălii acestui 

„institut de subingineri” te luau la harțag după ce cu mult efort, 

agățându-te de capătul din spate al troleibuzului care pornea dintr-

o zonă industrială și te debarca la „Policlinică”, reușeai să ajungi 

https://mommypreneurs.eu/


la cursuri și să te întrebe de cei n-ai învățat. Cursurile erau 

obligatorii. 

Un maistru din zona industrială te lăsa de obosit, celălaltul, 

profesorul de facultate,  te lua de odihnit. Și seminariile și 

laboratoarele, toate obligatorii erau iar profesorii la plata cu ora, 

mulți ingineri și ei prin marile fabrici ale  vremurilor trecute, cu 

care trebuia să înveți mecanică, de exemplu, erau la fel de obosiți 

ca și studentul extenuat.  

Doar  Biblioteca „institutului de subingineri”, (să recunoaștem, 

astfel se chema înainte de 1989: „ Institutul de Învățământ 

Superior Suceava”, eu fiind, între absolvenții cu „notorietate”, 

printre puținii subingineri), te invita cu grația specifică a doamnei 

Iordache, șefa bibliotecii, să lecturezi Atlasul de reductoare. Dar 

și „Arta conversației”, „De veghe în lanul de secară”, „Iosif și 

frații săi”, „Muntele vrăjit”, ”Jocul cu mărgelele de sticlă”, 

„Deasupra unui cuib de cuci” și câte alte astfel de cărți  care 

veneau atunci ca lectură suplimentară obligatorie din partea 

doamnei profesoare Iordache, stăpâna bibliotecii, pe lângă mult 

căutatul atlas de reductoare.  

30 de ani de USV. Îndată se vor sărbători 60 de ani de ani de 

activitate universitară la Suceava. O viață de om. Mă bucur că 

acum am fost invitat să particip la Ședința festivă dedicată Zilei 

Universității, care va avea loc în data de 6 martie 2020, ora 9:00, 

în Aula Magna din corpul A, unde suntem așteptați cu drag. 

Însă, dacă îmi permiteți, nu văd care ar fi impedimentul pentru 

care într-o invitație destinată unor români, până la urmă, să nu fie 



folosite acele diacritice care ne diferențiază în grozavul spațiu al 

Gintei Latine!. 
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Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV)pot să-și 

nominalizeze cei mai buni profesori pentru titlul de „Profesor 

Bologna”, în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Galei Profesorului 

Bologna. 

Sugestiile pot fi trimise pe site-ul www.profitari.ro. 

„Ai un profesor care te inspiră? Acum ai ocazia să-ți arăți 

recunoștința față de acesta. Prin simpla completare a formularului, 

va avea șansa, în urma evaluărilor, să primească distincția 

<Profesor Bologna>, oferită cadrelor didactice de către studenți în 

semn de recunoștință și gratitudine”, transmite Alianța Națională 

a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), organizator 

al evenimentului. 

Câștigătorii vor fi premiați în cadrul unei gale, la București. 

Gala Profesorului Bologna, proiect de tradiție al Alianței 

Naționale a Organizațiilor Studențești din România, este singura 

inițiativă națională menită să omagieze și răsplătească 

performanța didactică a profesorilor, punându-i în lumină pe acei 

profesori care reușesc să inspire și să stârnească interes prin 

metode de predare adaptate la nevoile și interesele studentului de 

azi. 

Profesorul Bologna este un specialist, pasionat de educație, care 

folosește tehnologia și metodele potrivite de predare cu scopul 

http://www.profitari.ro/


de a pregăti studenții pentru integrarea în piața muncii, și, mai 

important, în societatea de mâine. ` 

„Profesorul Bologna este cel care câștigă prezența, respectul și 

atenția studenților prin creativitatea metodelor de predare, 

adaptate stilului de viață al studentului secolului XXI, prin 

jovialitatea și ușurința cu care se lasă înțeles de către studenți, 

prin darul oratoriei și încrederea pe care o manifestă față de 

capacitatea de dezvoltare și înțelegere a studenților. Profesorul 

Bologna este cel care nu-ți lasă timp să te gândești la pauza dintre 

cursuri. Este profesorul care te surprinde mereu prin inovație și 

creativitate! Este cel care nu folosește listele de prezență în scopul 

de a atrage studenții la cursuri. Este profesorul care îi face pe 

studenți să se simtă atrași și interesați de educație și de 

descoperirea ei”, mai transmit cei de la ANOSR. 

Titlul de „Profesor Bologna” este cu atât mai semnificativ cu cât 

acesta vine exclusiv din partea studenților – cei care sunt cei mai 

îndreptățiți să recunoască și să aprecieze performanța didactică a 

profesorilor lor. 
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Colectivul Bibliotecii USV îi invită pe toți cei pasionați de carte 

și cultură la o întâlnire cu profesor univ. dr. ing. Mihai Gramaticu, 

în cadrul evenimentului „Omul și cartea”. Mihai Gramaticu este 

cadru didactic la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică 

și Management din cadrul Universității „Ștefan ce Mare” din 

Suceava. Evenimentul va avea loc pe 6 martie, începând cu ora 

12:00, în Sala de Lectură cu Publicații Tehnico-Economice din 

Corpul E. 



 

 
Cercetările și contribuțiile științifice ale profesorului Gramaticu se 

regăsesc în diverse domenii, precum: Știința materialelor, 

Tehnologia materialelor, Tratamente termice și termochimice, 

Ingineria suprafețelor, Tribologie, Tehnologii de asamblare. Pe 

parcursul anilor de predare a dobândit cunoștințe tehnice teoretice 

și practice în domeniile: testarea materialelor (metalografie, 

încercări mecanice, testări chimice etc), turnătorie (elaborarea 

aliajelor, turnarea, executarea formelor, controlul tehnic de 

calitate), sudare (sudare manuală oxigaz, sudare manuală cu arc 

electric, sudare pe mașini semiautomate sau automate, controlul 

tehnic al pieselor sudate), tratamente termice (recoaceri, căliri, 

reveniri) și controlul pieselor tratate termic, controlul tehnic de 

calitate al produselor și tehnologiilor de execuție a acestora ș.a. 

În cadrul universității, a îndeplinit diverse funcții administrative, 

cum au fost cele de Șef de colectiv (1980-1989), Șef de catedră 

(1990-1992), Prorector al USV (1992-1996). Fiind competent, 

sociabil și un bun organizator, Mihai Gramaticu face parte, ca 

membru activ, din Asociațiile profesionale de Tribologie, 

Tratamente termice și Ingineria suprafețelor, Asociația de 

Turnătorie din România, Asociația Generală a Inginerilor din 

România. A fost, de asemenea, membru al Societății de Știința 

Materialelor, Iași, din cadrul Academiei de Științe din România. 

Pentru consolidarea cunoștințelor și cercetărilor sale, profesorul 

Gramaticu a beneficiat de burse de specializare la Institutul 

Universitar de Tehnologie, Villeurbanne, și la Institutul Național 

de Științe Aplicate (INSA), Lyon, Franța (1994); la Universitatea 

Liberă din Bruxelles, Belgia (1995); la Institutul Universitar 

Tehnologic (Fachhochschule Giessen-Friedberg) din Friedberg și 



la Universitatea Giessen (1996), Germania. A participat la 

numeroase conferințe științifice internaționale și naționale. 
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Vineri, 6 martie, începând cu ora 12:00, în Sala de Lectură cu 

Publicații Tehnico-Economice din Corpul E, va avea loc o 

întâlnire de suflet cu domnul profesor univ. dr. ing. Mihai 

GRAMATICU de la Facultatea de Inginerie Mecanică, 

Mecatronică și Management din cadrul Universității „Ștefan ce 

Mare” din Suceava. 

Profesor universitar dr. ing. Mihai GRAMATICU 

 S-a născut la 28 octombrie 1946, în comuna Deleni, județul 

Vaslui. Studiile primare și gimnaziale le-a urmat în comuna 

natală, între anii 1953-1960. Apoi, a urmat studiile liceale la 

Liceul „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, anii 1960-1964. În anul 

1964, a fost admis la Institutul Politehnic din Iași, Facultatea de 

Inginerie Mecanică, specializarea Mecanică agricolă. În anul 

1986, obține titlul științific de Doctor inginer în specialitatea 

Mecanică agricolă, susținând lucrarea de doctorat 

intitulată Contribuții privind studiul influenței compoziției 

chimice, structurii și tratamentului termic asupra rezistenței la 

uzură a unor oțeluri românești utilizate la construcția sculelor de 

lucrat solul. 

 Cariera didactică și-a început-o la Facultatea de Inginerie 

Mecanică din Institutul Politehnic Iași, unde a fost angajat ca 



asistent stagiar (1969-1973), apoi asistent titular la Catedra de 

Tehnologia materialelor (1973-1976). 

În anul 1976, prin Decretul nr. 228 din 6 iulie, în cadrul Institutului 

Pedagogic din Suceava se înființează o secție de profil mecanic, 

specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini. Chiar de la 

început, 1 septembrie 1976, prin transfer în interesul 

serviciului,  Profesorul Mihai Gramaticu a fost angajat la Institutul 

Pedagogic din Suceava, punând bazele noii specializări și în 

Bucovina, alături de dr. ing. Crețu Ovidiu (în prezent, deosebit de 

apreciat ca inginer proiectant și profesor în SUA) și de eminentul 

profesor coordonator, dr. ing. Emanuel Diaconescu, care după 

1989, va deveni Rectorul Universității sucevene și Membru 

Corespondent al Academiei Române. 

Ulterior, a urmat toate treptele didactice universitare: în perioada 

1977-1990,  Gramaticu Mihai a activat ca Șef de lucrări în cadrul 

Facultății de Mecanică a Institutului de Învățământ Superior 

Suceava, apoi conferențiar universitar (1990-1992) și profesor 

universitar (1992-2011). La 1 noiembrie 2011 a fost pensionat, iar 

de la această dată și până în vara anului 2012, a activat în cadrul 

Facultății de Mecanică, Mecatronică și Management, a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava ca profesor asociat. 

 Cercetările și contribuțiile sale științifice se regăsesc în diverse 

domenii, precum: Știința materialelor, Tehnologia materialelor, 

Tratamente termice și termochimice, Ingineria suprafețelor, 

Tribologie, Tehnologii de asamblare. Pe parcursul anilor de 

predare a dobândit cunoștințe tehnice teoretice și practice în 

domeniile: testarea materialelor (metalografie, încercări 

mecanice, testări chimice etc), turnătorie (elaborarea aliajelor, 



turnarea, executarea formelor, controlul tehnic de calitate), sudare 

(sudare manuală oxigaz, sudare manuală cu arc electric, sudare pe 

mașini semiautomate sau automate, controlul tehnic al pieselor 

sudate), tratamente termice (recoaceri, căliri, reveniri) și controlul 

pieselor tratate termic, controlul tehnic de calitate al produselor și 

tehnologiilor de execuție a acestora ș.a. 

În cadrul universității, a îndeplinit diverse funcții administrative, 

cum au fost cele de Șef de colectiv (1980-1989), Șef de catedră 

(1990-1992), Prorector al USV (1992-1996). Fiind competent, 

sociabil și un bun organizator, domnul Mihai Gramaticu face 

parte, ca membru activ, din Asociațiile profesionale de Tribologie, 

Tratamente termice și Ingineria suprafețelor, Asociația de 

Turnătorie din România, Asociația Generală a Inginerilor din 

România. A fost, de asemenea, membru al Societății de Știința 

Materialelor, Iași, din cadrul Academiei de Științe din România. 

Pentru consolidarea cunoștințelor și cercetărilor sale, acesta a 

beneficiat de burse de specializare la Institutul Universitar de 

Tehnologie, Villeurbanne, și la Institutul Național de Științe 

Aplicate (INSA), Lyon, Franța (1994); la Universitatea Liberă din 

Bruxelles, Belgia (1995); la Institutul Universitar Tehnologic 

(Fachhochschule Giessen-Friedberg) din Friedberg și la 

Universitata Giessen (1996), Germania. A participat la numeroase 

conferințe științifice internaționale și naționale. 

Competențele și experiențele de cercetare ale profesorului în 

domeniile menționate au fost transmise și altor colegi de profesie 

din mai multe instituții de învățământ superior din țară și 

străinătate. Prin schimburi de experiență științifice, Profesorul 

Mihai Gramaticu a colaborat cu colegi de la Universități din 



Ucraina (Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, 

Universitatea Națională Tehnică din Vinița), din Republica 

Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău), 

precum și cu universități din țară (Iași, Galați, Bacău, Cluj-

Napoca), prin care a făcut cunoscute succesele Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, dar și rezultatele obținute, alături 

de colegii din catedră, în domeniile de cercetare abordate. Cu mult 

curaj și competență științifică, a abordat cercetări în domenii ca: 

influența structurii și tratamentelor termice în creșterea 

performanței și durabilității sculelor (de prelucrat solul, de 

așchiere etc.); tratamente termice în câmp ultrasonor și tratamente 

termice în câmp magnetic – domenii de vârf la vremea respectivă 

(și probabil și acum) – cu aplicații la creșterea stabilității 

rulmenților de fabricație românească; tratamentul termic al 

oțelurilor înalt aliate cu mangan, precum și prelucrarea mecanică 

prin așchiere la cald, având ca scop creșterea durabilității în 

exploatare și a productivității la prelucrarea acestor oțeluri, știind 

că acestea se încadrează în categoria oțelurilor greu prelucrabile. 

Rezultatele sale de cercetare au fost oglindite în 9 cărți de 

specialitate, în peste 150 de lucrări științifice publicate în reviste 

de specialitate, precum Tribologie, Chimie, Tehnologia 

construcțiilor de mașini, Tratamente termice și ingineria 

suprafețelor, Tehnomus etc, în 7 brevete de invenții, omologate de 

ISM București. Contractele de cercetare, în număr de 39, sunt 

încheiate cu diferite întreprinderi din țară, printre care: 

întreprinderi Mașini Unelte și Scule (IMUS), Suceava, 

Întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb (IUPS), Suceava, 

Întreprinderile de Rulmenți din Suceava și Bârlad, Întreprinderea 

de Reparații Auto, Turnătoria de la Putna, Întreprinderea de 



Mașini și Utilaje Metalurgice (IMUM), Baia Mare, Combinatul 

Minier Gura Humorului. 
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La capitolul Lucrări de consolidare, reabilitare, achiziții și dotări, 

cea mai mare sumă, de 9 milioane de lei, din buget/venituri 

proprii, va asigurare abilitarea clădirii și refuncționalizarea 

podului căminului nr. 1. Unul dintre cele trei obiective de investiții 

noi ale USV din acest an îl reprezintă amenajarea unui ansamblu 

de fântână arteziană, cu o valoare estimată la 500.000 lei. 12 

milioane de lei va costa modernizarea laboratoarelor și/ sau 

înlocuirea echipamentelor vechi cu altele de ultimă generație, 

dintre care doar 2 milioane provin din venituri proprii, restul din 

fonduri speciale și fonduri de cercetare. 

 

_______ „Azi cânt pentru 

tine, mamă!”, 

spectacol dedicat 

Zilei Femeii, 

sâmbătă 7 martie, 

în Auditorium 
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la USV 

www.suceava-smartpress.

ro 

03.03.20 

Cultural Casa de Cultură a Studenților Suceava, în parteneriat  cu 

Ansamblul  studențesc „Arcanul” și Școala de arte „Ion Irimescu” 

Suceava, invită pe suceveni să participe la spectacolul muzical – 

coregrafic „Azi cânt pentru tine, mamă!”, care va avea loc 

sâmbătă, 7 martie 2020, de la ora 15.00, la sala Auditorium 

„Joseph Schmidt”, din Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. 

Intrarea este liberă. 
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