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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are un nou website oficial, 
instrument care va fi deosebit de util studenților, cadrelor didactice și 
cercetătorilor, personalului auxiliar și administrativ, dar și publicului 
larg. 
 
www.usv.ro este o nouă platformă on-line, care conține informații 
complete și avizate, ușor accesibile despre activitatea USV, cu un 
design atractiv, ce permite acum utilizatorilor navigarea într-o 
atmosferă proaspătă și prietenoasă, afișând aceeași deschidere pe 
care USV o manifestă către tineri, către noile tehnologii, către 
creativitate și inovare. 
 
Elementul de noutate al acestei interfețe nu se regăsește doar în 
design, ci și în noua structurare a informațiilor, care permite o 
comunicare directă și clară între instituție și cei care folosesc în mod 
uzual Internetul pentru informare. Totodată, noul site este adaptat 
accesării facile cu ajutorul telefoanelor mobile și a tabletelor. Unul 
dintre motivele celor care au susținut acest proiect se datorează 
faptului că aproximativ trei sferturi dintre gospodăriile din România 
(72,4%, în 2018, conform Institutul Național de Statistică) au acces la 
rețeaua de internet de acasă, iar practic, toți absolvenții de licee, 
precum și studenții USV dispun de telefoane inteligente. 
 
Navigarea în doar câteva click-uri poate oferi vizitatorului website-ului 
USV informațiile dorite, poate conduce către evitarea unor deplasări, 
poate ajuta la economisirea de energie, timp și resurse financiare, fapt 
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ce capătă o importanță deosebită în contextul actual. Noul website 
oferă o imagine comprehensivă a universității, cu informații actualizate 
în permanență, care variază de la deciziile conducerii și ale Senatului 
USV, la aspecte legate de educație și cercetare, organizații studențești, 
burse studențești, programul Erasmus +, locuri de muncă pentru 
studenți sau petrecerea timpului liber și, bineînțeles, procesul de 
admitere 2020. 
 
Menționăm că noul website va juca un rol important în procesul de 
admitere organizat de USV, acesta fiind unul dintre motivele care ne 
conduce către ideea că va deveni un instrument de lucru definitoriu al 
staff-ului universității, pe de o parte, și al viitorilor și actualilor 
studenți, pe de altă parte. 

Tudor Călin 
Zarojanu 
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Revista presei Agerpres consemnează că Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de 
condoleanțe Arhiepiscopiei îndoliate a Sucevei și Rădăuților, miercuri, 
20 mai 2020, în contextul trecerii la cele veșnice a IPS Pimen, „ierarh 
venerabil al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, arhipăstor 
misionar și harnic, apărător înțelept al tradiției ortodoxe românești și 
al monumentelor istorice bisericești. Împreună cu ierarhii Sfântului 
Sinod, cu preoții, monahii și credincioșii îndoliatei Arhiepiscopii a 
Sucevei și Rădăuților, înălțăm în aceste zile rugăciuni pentru odihna 
sufletului său în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi”. 
 
Mesaje de condoleanțe au mai transmis Sinodul Mitropolitan al 
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Custodele Coroanei, primarul 
municipiului Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din acest oraș și 
președintele României, Klaus Iohannis, care afirmă că este un moment 
de tristețe pentru întreaga Biserică Ortodoxă, arătând că IPS Pimen a 
fost „un păstor cu har”, care „și-a consacrat eforturile misionare 
păstrării identității românești”. Șeful statului român a remarcat, de 
asemenea, că Biserica Ortodoxă Română a participat consistent la 
efortul național de combatere a pandemiei de COVID-19. […] 

 


