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Oana NUȚU 100 de studenți ai 
USV vor efectua 
mobilități de studiu 
în țări europene în 
anul universitar 
următor 
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Suceava Studenții USV care s-au înscris la programele Erasmus+ vor fi găzduiți de 
țări precum Spania, Italia, Turcia, Olanda, Germania, Ungaria, Grecia, 
Portugalia, Polonia, Danemarca, Franța, Suedia, Finlanda, Belgia, 
Bulgaria, Slovenia, Marea Britanie, Cehia și Estonia. Mobilitățile de 
studiu variază între 5 și 9 luni, iar cele de plasament sunt de 3 luni, fiind 
selectați atât studenți de la programele de licență, cât și de la masterat 
și doctorat  
 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a finalizat procesul de 
selecție a studenților Erasmus+ și a rezervelor, pentru anul universitar 
viitor, în cadrul Proiectului de mobilități cu țările participante la 
program. În urma primei runde, comisiile de selecție stabilite la nivelul 
fiecărei facultăți au înaintat listele cu studenții aleși, care au fost 
aprobate în Consiliul de Administrație al USV din data de 2 iunie. Este 
vorba despre un total de 100 de studenți, masteranzi și doctoranzi, care 
ar urma să efectueze mobilitățile de studiu de câteva luni în anul 
universitar 2020-2021. 
 
Facultatea de Drept și științe Administrative a ales 2 studenți pentru 
programul Erasmus+, Facultatea de Inginerie Alimentară 9 studenți, 
Facultatea de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor are 11 
candidați la acest program, Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Mecatronică și Management 3 studenți, Facultatea de Istorie și 
Geografie 14 studenți, Facultatea de Litere și Ştiințe ale Comunicării 10 
studenți, alți 2 candidați au fost selectați din cadul Facultății de 
Silvicultură, de la Facultatea de Ştiințe Economice și Administrație 
Publică vor pleca 35 de studenți în mobilități de studiu și alți 10 pentru 



mobilități de plasament, iar de la Facultatea de Ştiințe ale Educației alți 
4 studenți au fost selectați. 
 
Studenții USV care s-au înscris la programele Erasmus+ vor fi găzduiți de 
țări precum Spania, Italia, Turcia, Olanda, Germania, Ungaria, Grecia, 
Portugalia, Polonia, Danemarca, Franța, Suedia, Finlanda, Belgia, 
Bulgaria, Slovenia, Marea Britanie, Cehia și Estonia. Mobilitățile de 
studiu variază între 5 și 9 luni, iar cele de plasament sunt de 3 luni, fiind 
selectați atât studenți de la programele de licență, cât și de la masterat 
și doctorat. 
 
După data de 1 iulie a.c., USV va anunța numărul locurilor disponibile 
pentru runda a doua de selecție a studenților care vor să participe la 
programele Erasmus+, înscrierea candidaților urmând a avea loc în 
perioada 20 septembrie – 18 octombrie 2020. „Având în vedere 
contextul european creat de pandemia de COVID-19, numărul locurilor 
care vor fi scoase la concurs va fi stabilit în funcție de numărul de locuri 
rămase libere după acceptarea de către universitățile gazdă a 
studenților selectați pentru semestrul I”, precizează reprezentanții USV. 
 
Menționăm că în semestrul II al actualului an universitar 58 de studenți 
și masteranzi din cadrul USV s-au aflat în mobilități de studiu sau de 
plasament în cadrul Programului Erasmus+ la universități partenere din 
străinătate.  

_______ Mihai Dimian: Avem 
nevoie de facultate 
de medicină la 
Suceava, iar pentru 
a avea calitate 
dezvoltarea trebuie 
făcută în etape. Prin 
prof. Mihai Covașă, 
USV are unul dintre 

www.newsbucovina.ro 
08.06.20 

Exclusiv Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, a declarat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că 
este nevoie de facultate de medicină la Suceava, dar că el este adeptul 
unei dezvoltări sănătoase, în etape, pentru că este intersat în primul 
rând de calitate. 
 
„Este nevoie (de facultate de medicină n.r.) și va fi pentru că nu mai 
există opreliști în această direcție din partea altor factori de decizie din 
România”, a spus Mihai Dimian. 



primii zece 
cercetători din 
România în 
domeniul Sănătate 

 
El a spus că pentru această facultate de medicină USV a început pe un 
drum și crede că acest drum trebuie făcut în etape. 
 
„Nu dorim să sărim etape, să ardem etape pentru că ceea ce ne 
interesează este calitatea”, a spus prorectorul USV. 
 
El a arătat că deși pare că învățământul românesc suferă tocmai din 
cauza calității, că e prea interesat de partea financiară și de taxe,  el 
vorbește de calitate pentru că tocmai în direcția asta a lucrat.   
 
Mihai Dimian a reamintit că acest proces a început în urmă cu șapte ani 
cu două programe în domeniul sănătății, respectiv  nutriție și dietetică 
și balneo-fizio-kinetoterapie. 
 
El a explicat că au fost începute aceste două programe pentru că 
funcționa kinetoterapie la Facultatea de Educație Fizică și Sport și exista 
ingineria alimentară inclusiv cu laboratoare dedicate nutriției și 
securității alimentare și atunci s-au putut adăuga celelalte componente 
fiecărui program. 
 
„După ce am acreditat aceste programe, ambele oferind asistenți 
medicali pentru cele două domenii, am dezvoltat programul de 
asistență medicală generală. În acest an am depus dosarele pentru un 
masterat în nutriție și recuperare medicală și pentru tehnică dentară. 
Ne dezvoltăm la nivel de bază și ușor-ușor creștem”, a spus Mihai 
Dimian. 
El a subliniat că și venirea la USV a prof Mihai Covașă este un pas foarte 
important pentru dezvoltarea domeniului Sănătății. 
 
„Odată cu venirea prof. Mihai Covașă din SUA cred că avem unul dintre 
primii 10 cercetători din România la Suceava în domeniul Sănătate atât 
în ceea ce privește publicațiile, citările, recunoașterea internațională și 



parcursul dumnealui, cu doctorat în Marea Britanie, profesor la 
universitate din top 10 din SUA, director de cercetare la un institut din 
Paris după care a venit la noi și colaborează cu Universitatea de Vest din 
California la nivel medical”, a spus Dimian. 
 
El arată că această carieră excepțională a prof. Mihai Covașă a fost pusă 
în slujba USV și colaborează și în dezvoltarea laboratorului de 
metagenomică și biologie moleculară. 
 
„Noi am dezvoltat acest laborator uitându-ne ce au făcut la București, 
la Timișoara, la Iași”, a spus Dimian care a adăugat că și în acest domeniu 
a primat calitatea, fiind achiziționate echipamente performante, iar 
personalul a fost instruit în țările din care proveneau echipamentele. 
 
El a arătat că la DSVSA Suceava sunt două sau trei aparate PCR și că a 
înțeles că și la DSP Suceava a fost adusă o instalație de testare RT-PCR 
despre care nu a auzit să fie pusă în funcțiune. 
 
„Este nevoie de o facultate de medicină la Suceava. Chiar timpurile prin 
care am trecut acum, experiențele acestea, ne arată necesitatea unei 
astfel de pregătiri mai intense, dar, în același timp eu sunt adeptul unei 
dezvoltări sănătoase, bazate pe calitate, fără a arde etapele, iar la final 
vom ajunge în vârf”, a conchis prof. univ. dr. Mihai Dimian. 

_______ Prorectorul Mihai 
Dimian arată de ce 
USV se ghidează 
după standardele 
internaționale: După 
cele din România e 
mai greu pentru că 
ei schimbă mereu 
criteriile după 
interes 

www.newsbucovina.ro 
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Actualitate Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, a declarat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că 
pentru a obține rezultate, dezvoltarea USV se face sănătos, urmând 
standardele internaționale, subliniind că criteriile din România sunt 
schimbate în funcție de interese. 
 
El a arătat că, de exemplu, primul articol din domeniul cercetării în 
telecomunicații și calculatoare în cea mai bună revistă din lume a fost 
publicat de la Suceava, dar ca rezultat al dezvoltării unei echipe și a 
dotărilor făcute în laboratoare. 



 
„Ușor-ușor lumea începe să accepte faptul că dacă faci lucrurile așa cum 
trebuie obții rezultate. Sigur, în România e mai greu pentru că ei 
schimbă mereu criteriile. E greu să mă orientez după România pentru că 
ei schimbă criteriile după interesul lor”, a spus prorectorul USV. 
El a arătat că din acest motiv USV se orientează după criteriile 
internaționale. 
„De aceea, scopul nostru este să ne orientăm după criterii 
internaționale și, la un moment dat, vei ajunge atât de bun încât 
indiferent de criteriile folosite în România nu prea mai reușesc să te dea 
la o parte”, a spus Dimian. 
El a exemplificat și cu o situație personală, fiind numit președintele 
Comisiei de Naționale de electronică, telecomunicații și 
nanotehnologie. 
„Nu am cerut lucrul acesta, nu consider că sunt neapărat cel mai bun în 
domeniu, dar tocmai aceste rezultate, în timp confirmate, au adus și în 
România această recunoaștere”, a spus Dimian. 
El a arătat că USV, fiind o universitate medie va fi dificil să depășească 
această stare urmând strategia națională. 
„Ei o vor schimba în funcție unde stau ei mai bine”, a spus Dimian. 
Deși recunoaște că această cale este de durată pentru USV, este mai 
sigură. 
„Noi încercăm, uitându-ne la standardele internaționale și urmându-le, 
să revenim ulterior în România pe o poziție pe care o merităm. E de 
durată”, a conchis Dimian. 

_______ Mihai Dimian: Un 
centru de afaceri cu 
spații de birouri este 
absolut vital Sucevei 
pentru că sunt firme 
IT care au nevoie de 
spații. În IT firmele 
nu construiesc 
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Exclusiv Prorectorul USV, prof. univ.dr. Mihai Dimian a declarat, luni, la Subiectul 
Zilei de la News Bucovina că pentru dezvoltare și creșterea ofertei de 
muncă în municipiul Suceava este nevoie de un Centru de afaceri cu 
spații de biouri în special pentru firmele IT care doresc să vină în zonă și 
să folosească absolvenții USV. 
 
„Discut cu firme de IT. În ultimii trei-patru ani cred că am contribuit într-
o mai mică sau mai mare măsură la atragerea a 15 firme de IT în 

www.stirilazi.ro 
08.06.20 



clădiri, ci vin să 
ocupe clădiri și să 
ofere locuri de 
muncă//VIDEO 

Suceava. Mă interesează să ofer locuri de muncă  absolvenților în acest 
oraș, în această zonă”, a spus Mihai Dimian. 
 
Prorectorul USV a spus că și-ar dori o mai bună colaborare între 
Universitatea Suceava și administrația locală în acest sens al asigurării 
condițiilor pentru investitori. 
 
„În acest sens aș vrea să colaborăm mai bine, în atragerea de investitori, 
în asigurarea condițiilor pentru investitori. Un centru de afaceri, dar nu 
de genul celui de la Aeroport, care să aibă spații de birouri este absolut 
vital Sucevei. Că îl face o instituție publică, în parteneriat public-privat, 
că este făcut de privat, acest lucru este necesar în continuare”, a spus 
Mihai Dimian. 
 
El a arătat că momentan merge prin tot soiul de locuințe, mai mult sau 
mai puțin adecvate, pentru a asigura spații de lucru acestor firme. 
Dimian a explicat că inclusiv modul în care investitorii își fac strategia 
depinde de aceste condiții de lucru, dacă se va dezvolta o firmă cu 25-
50 de angajați sau una cu 100-200 de angajați. 
 
„Domeniul IT este diferit de celelalte domenii. Aici lumea nu vine să 
construiască clădiri, ci vine să ocupe clădiri și să ofere locuri de muncă”, 
a spus prorectorul USV. 
 
El a arătat că administrația suceveană s-a așteptat să vină lumea să 
construiască fabrici, dar că în aceste domeniu Iașiul s-a mișcat mai bine, 
nu datorită unei înțelepciuni administrative publice, ci mai degrabă 
înțelepciunii domnului Iulian Dascălu care a înțeles foarte bine trendul 
și colaborând cu instituțiile publice s-a reușit să se facă un prim pas. 

_______ Spitalul Suceava, cu 
un PCR mai puţin 

www.intermediatv.ro 
08.06.20 
 

Actualitate Spitalul „Sf. Ioan cel Nou” va începe procedura de achiziţie a unui nou 
aparat pentru depistarea virusului SARS COV-2. Managerul interimar 
Anatolii Buzdugan a anunţat că unitatea medicală trebui să-i returneze 
Universităţii „Ştefan cel Mare” linia de testare care a fost împrumutată www.monitorulsv.ro 



05.06.20 la începutul pandemiei de COVID-19. Instituţia academică are nevoie de 
aparate într-un proiect de cercetare pe care este obligată să-l finalizeze 
pentru că altfel va trebui să returneze fondurile accesate. 

Burduja 
Corina 

Studenții care 
doresc cazare în 
căminele 
Universității din 
Suceava pot depune 
cererile până la 
finalul lunii iunie 

www.bunadimineataiasi.ro 
08.06.20 
 

Moldova/ 
Suceava 

Studenții care doresc cazare în căminele Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava (USV) în anul universitar 2020-2021 trebuie să trimită o cerere 
în acest sens către secretariatul facultății la care sunt înscriși, până pe 
data de 30 iunie a.c. 
 
Cererea tip trebuie însoțită de o copie după cartea de identitate și după 
caz, de acte doveditoare (pentru orfani – certificat de deces, pentru cei 
proveniți din centre de plasament – hotărâre judecătorească, pentru 
studenții cu părinți cadre didactice – adeverință de salariat etc), urmând 
ca documentele să fie transmise online. 
 
Prețurile practicate anul trecut de universitatea suceveană pentru 
cazarea studenților porneau de la 151 de lei pe lună și ajungeau până la 
maximum 450 de lei lunar 
 
Astfel, în căminul 1, unde sunt camere cu câte 4 locuri, costurile sunt 
între 151-331 lei/ lună, în căminul 2, pentru o cameră cu 3 sau 4 locuri, 
un student va plăti între 201 și 391 lei/ lună, în căminul 3, o cameră cu 
2 locuri este disponibilă la prețuri între 221 și 411 lei/ lună, căminele 4 
și 5 oferă camere cu 2 locuri la prețuri între 231 și 421 lei/ lună, iar 
pentru o cameră cu 3 locuri în căminul 4 costurile pornesc de la 221 lei/ 
lună și urcă până la 411 lei lunar. 
 
Studenții mai au la dispoziție căminul 8, cu camere cu 2 locuri, paturi 
simple, la prețul de 330 lei/ lună pentru cei la buget, și 450 lei/ lună 
pentru plătitorii de taxe școlare. 
 
USV poate pune la dispoziția studenților săi circa 800 de locuri de cazare 
în cămine, deși an de an se înregistrează un număr dublu de solicitări. 

www.obiectivdesuceava.ro 
06.06.20 
 

www.centruldepresa.ro 
06.06.20 
 

www.stirilevivafm.ro 
06.06.20 



_______ Sprijin cu tablete și 
laptopuri pentru 
viitorii boboci USV 

www.stirisuceava.net 
05.06.20 

Educație Situația epidemiologică generată de pandemia SARS-CoV-2 a obligat 
comunitățile academice să adapteze provizoriu activitățile didactice și 
de formare la noile condiții de instruire și evaluare în sistem on-line. 
Având în vedere că, din motive obiective, unii studenți au avut dificultăți 
în ceea ce privește accesul la internet ori s-au confruntat cu lipsa unor 
echipamente electronice potrivite, conducerea USV a decis că 
investițiile în calitatea educației și în viitorul nostru sunt prioritare. În 
acest context, la propunerea Rectorului, Consiliul de Administrație a 
susținut dirijarea unei părți consistente din veniturile proprii (peste 
3.000.000 de lei) spre achiziționarea unor echipamente care să permită 
studenților participarea la procesul didactic, la activitățile de 
documentare și cercetare, la acțiunile organizate de facultăți sau de 
universitate. 
 
Drept urmare, Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 
aprobat propunerea rectorului ca, începând cu anul universitar 2020-
2021, toți studenții care se vor înmatricula în anul I să primească un 
sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete, însoţite de o 
cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 
9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În acest sens, universitatea va 
achiziționa 2200 de laptopuri, 1300 tablete și 3500 de cartele SIM. 
 
Grație achiziției acestor echipamente, studenții din anul I, înmatriculaţi 
în anul universitar 2020-2021 la învăţământ cu frecvenţă (IF) vor 
beneficia de laptopuri însoțite de carduri SIM, iar studenţii din anul I, 
înmatriculaţi în anul universitar 2020-2021 la învăţământ la distanţă 
(ID), vor primi tablete cu cartele SIM. 
 
Totodată, de tablete vor putea beneficia studenţii înmatriculaţi în anul 
universitar 2019-2020, la învăţământ cu frecvenţă (IF), cu excepţia 
studenților aflaţi în an terminal, care îndeplinesc condiţiile de 
eligibilitate pentru obţinerea unei burse sociale. 
 



Ca urmare a acordării acestor forme de sprijin beneficiarilor de drept, la 
nivelul facultăților, în toamna anului 2020 echipamentele disponibile 
vor putea fi distribuite și studenților înmatriculați în anul I la master, 
studenţilor înmatriculaţi la IF în anul II sau studenţilor înmatriculaţi la IF 
în anul III în cazul programelor de studiu care prevăd 4 ani de studiu. 
 
Decizia de achiziționare a echipamentelor electronice vine în 
completarea unui set complex de acțiuni întreprinse de USV pentru 
prevenția infectării cu virusul SARS CoV2, în rândul studenților și al 
personalului didactic și nedidactic, cât și pentru asigurarea unui viitor 
act didactic de calitate, în posibila situație ca acesta să se desfășoare cu 
precădere în mediul on-line, până la eliminarea riscurilor la adresa vieții 
și sănătății studenților și cadrelor didactice. 

_______ Programul de 
reîmpădurire 
Pădurea de Mâine 
încheie o nouă 
etapă 

www.ziarulunirea.ro 
05.06.20 

_______ Programul de reîmpădurire Pădurea de Mâine încheie o nouă etapă 
 
În trei ani au fost plantați peste 600.000 puieți, ceea ce înseamnă 60% 
din obiectivul inițial al programului 
 
Campania din primăvara anului 2020 a cuprins 57,6 hectare pe 13 
suprafețe din județele Suceava, Maramureș, Harghita, Brașov, Cluj și 
Satu-Mare 
Programul Pădurea de Mâine urmărește să se extindă pentru a promova 
gestionarea durabilă a pădurilor din România. 
 
[…] 
 
Despre Pădurea de Mâine 
 
Pădurea de Mâine este un proiect dezvoltat de Asociația 
Administratorilor de Păduri alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava și HS Timber Group, în dorința de a asigura dezvoltarea 
durabilă a pădurilor. Proiectul își propune plantarea unui milion de 
puieți pe parcursul a cinci ani. Lucrările de întreținere și monitorizare 
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06.06.20 vor continua timp de până la șapte ani pentru a asigura atingerea 
obiectivului, respectiv instalarea cu succes a vegetației 
 
forestiere. Inițiativa Pădurea de Mâine vine în sprijinul proprietarilor 
privați de păduri care nu au resursele necesare pentru reîmpădurirea 
suprafețelor deținute. Fundația Pădurea de Mâine a fost înființată în 
2019, cu sprijinul strategic al HS Timber Group. Misiunea Fundației este 
să contribuie la protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor și la 
dezvoltarea unei economii durabile în domeniul forestier în România. 
Prin acest parteneriat strategic, HS Timber Group urmărește să 
implementeze mai punctual și mai eficient angajamentul său de 
responsabilitate socială. Pentru mai multe informații vizitați 
https://padureademaine.ro 
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Adi Pîrgaru CSU din Suceava va 
putea lupta pentru 
promovarea în Liga 
Naţională 

www.crainou.ro 
05.06.20 

Handbal 
masculin 

Ultima şedinţă a celor care sprijină handbalul sucevean a fost una care 
a decis ca echipa CSU din Suceava să poată reveni în top, acolo unde a 
fost în ultimii ani. După ce în ultimele zile s-a reuşit cooptarea în 
Consiliul de Administraţie a oamenilor de afaceri Ciprian Nuţu, de la 
firma Trutzi, şi Vasile Armenean, de la Betty Ice, la mijlocul acestei 
săptămâni lucrurile s-au „aşezat” după o şedinţă extraordinară care a 
avut loc la Universitatea „Ştefan cel Mare”. 
 
Cu acest prilej, la întâlnire au participat şi primarul Sucevei, Ion Lungu, 
şi rectorul USV, Valentin Popa, reprezentanţii primăriei şi ai universităţii 
sucevene confirmând sprijinul pentru echipa de handbal antrenată de 
Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei, care va susţine în această vară turneul 
pentru promovarea în primul eşalon al handbalului românesc. 
 
„Lucrul care a fost cel mai important pentru noi a fost faptul că 
principalii noştri finanţatori, Primăria Suceava, prin Consiliul Local, şi 



Universitatea «Ştefan cel Mare» au confirmat susţinerea pentru echipa 
de handbal, garantând un buget cu care să putem lupta cu şanse reale 
pentru revenirea în Liga Naţională. În aceste condiţii, vom putea ca în 
zilele următoare să încercăm să ne alcătuim o formaţie mult mai 
competitivă. Vom aduce la Suceava jucători de valoare, care să ne ajute 
să promovăm, pe care să ne putem baza mai apoi în primul eşalon 
valoric. Dacă avem sprijinul mediului de afaceri din Suceava, vom 
încerca să atragem finanţare şi din mediul privat, în cadrul unui proiect 
mai larg, care va implica şi echipele de juniori ale clubului nostru. 
Important este că sucevenii iubitori de sport sunt alături de noi şi ei 
iubesc handbalul, mai ales că avem o bază deosebită şi la juniori, pe care 
trebuie să facem tot posibilul să-i ţinem aici”, a declarat antrenorul 
principal al echipei CSU din Suceava, Adrian Chiruţ. 
 
Federaţia Română de Handbal a luat, în urmă cu două săptămâni, o 
decizie în ceea ce priveşte sezonul actual, perturbat de pandemia de 
coronavirus. Consiliul de Administraţie al FRH a hotărât ca în Liga 
Zimbrilor şi în Liga Florilor să nu se acorde titlul de campioană. Luându-
se act de clasamentul actual, Dinamo a terminat întrecerea pe primul 
loc, la masculin, iar CSM Râmnicu Vâlcea, la feminin. 
 
De asemenea, s-a hotărât să nu retrogradeze nimeni din ligile naţionale. 
Viitorul an competiţional se va disputa cu 16 echipe la start în ambele 
întreceri, feminin şi masculin. 
 
Promovarea în primul eşalon se va juca însă pe teren cu opt echipe. Încă 
nu s-a stabilit o dată fixă şi modalitatea de desfăşurare, competiţia 
urmând să se dispute după minimum o lună de la permiterea reluării 
antrenamentelor în sală. Varianta cea mai optimistă este începutul lunii 
iulie. 
 
La turneul final masculin în care se vor decide cele două promovate în 
Liga Zimbrilor trebuie să participe echipele clasate pe primele poziţii în 



cele patru serii ale Diviziei A, este vorba de CSU Suceava şi Magnum 
Botoşani (Seria A), CSM Medgidia şi CSM Alexandria (Seria B), Szejke 
Odorheiu Secuiesc şi Universitatea Cluj (Seria C), CSM Oradea şi Unirea 
Sânicolaul Mare (Seria D). 
 
Liderul Seriei D, CSM Oradea, a anunţat deja că nu va se va prezenta la 
turneul de promovare din cauza problemelor financiare. 

 

 

 

 

 

 

 


