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Suceava Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) se pregăteşte 

pentru sesiunea de admitere iulie 2020, care se va desfăşura sub 

sloganul „Studiază în Bucovina!”. 

 

Rectorul USV, Valentin Popa, a vorbit, la Radio VIVA FM, despre 

prima sesiune de admitere care va fi organizată în acest an: 

 

În sesiunea iulie 2020, USV are locuri pentru Licență ZI, Licență 

ID, Masterat, Program Conversie Profesională, Cursuri 

Postuniversitare şi Doctorat. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava se pregătește pentru a 

oferi studenților o nouă disciplină. Este vorba de Tehnică Dentară, 

o disciplină care se va studia pe o perioadă de 3 ani. 

 

Pentru a fi acreditată trebuie parcurși o serie de pași. Între timp, 

laboratorul de tehnică dentară este deja funcțional și are dotări 

peste ale unor facultăți cu state vechi de plată în domeniu.  

 

„Avem acoperiți toți cei 3 ani în ceea ce privește personalul 

didactic, iar dacă nu vom primi acreditarea în acest an, deși sper să 

nu se întâmple așa ceva, avem facultăți la care aceste cadre 

didactice vor putea preda. Noi am făcut mai mult decât era necesar 

în această etapă și avem un plan clar de dezvoltare, în avans”, a 

explicat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, prorector al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava. 

 



Acesta a menționat că în septembrie se va organiza sesiunea de 

admitere pentru noul programul de licență de Tehnică Dentară, iar 

în perioada următoare se va stabili și numărul de locuri disponibile. 
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În cadrul unei reuniuni care a avut loc la începutul acestui an la 

Praga, având scopul de a dezvolta un proiect academic, prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV),  împreună cu alți cinci rectori ai unor universități 

europene, a semnat un acord de colaborare pentru propunerea de 

proiect cu titlul NEOLAiA - Young Universities Empowering 

Regionally Rooted European Talents. 

 

Acest consorțiu este format din universități tinere, dinamice, 

localizate în regiuni mici și mijlocii din afara marilor metropole ale 

Europei, care reunesc peste 80.000 de studenți și 4.400 de 

cercetători, precum membri ai comunităților academice de la 

Universitatea Bielefeld (Germania), Universitatea din Creta 

(Grecia), Universitatea Jaén (Spania), Universitatea Ostrava 

(Republica Cehă), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

(România) și Colegiul de Stat Siauliai  (Lituania).  În cadrul 

consorțiului USV propune să faciliteze accesul studenților 

suceveni la mobilități de formare și cercetare din cadrul 

universităților partenere, să dezvolte programe cu diplomă dublă, 

să implementeze pachete de dezvoltare antreprenorială, să 

întărească performanța înregistrată în cercetare și educație. 

 

Printr-un comunicat transmis de conducerea USV se arată: 

„Viziunea consorțiului universitar NEOLAiA este concepută în 

jurul ideii de a atinge obiective ambițioase, proiectate până în 2030, 

atunci când fiecare instituție parteneră se va putea prezenta ca o 

universitate europeană puternică, integrată, reprezentând un 

element principal al valorilor europene și al educației de înaltă 
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calitate pentru toate regiunile universitare membre și care să 

contribuie substanțial la dezvoltarea comunității europene, precum 

și la creșterea nivelului mondial de cunoștințe. 

 

În atingerea obiectivelor, membrii consorțiului își propun: să 

responsabilizeze cetățenii pentru a preveni populismul; să adopte 

o strategie incluzivă pentru a descoperi talente ascunse; să 

încurajeze digitalizarea pentru a conecta Europa; să apere 

democrația pentru ridicarea gradului de bunăstare; să manifeste 

curajul necesar pentru a controla provocările și mega-tendințele 

globale.” 

 

Aplicația NEOLAiA - Young Universities Empowering 

Regionally Rooted European Talents a fost depusă în luna 

februarie, în cadrul competiției de proiecte Erasmus+ organizată de 

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru 

Educație, Audiovizual și Cultură. Acest proiect se află în prezent 

în proces de evaluare, timp în care consorțiul lucrează, planificând 

viitoare acțiuni și făcând schimb de bune practici privind 

gestionarea provocărilor actuale.       

 

Din delegația USV care a participat la programul reuniunii de la 

Praga au făcut parte rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, coordonatorul Serviciului de Relații Internaționale și Afaceri 

Europene din cadrul USV, conf. univ. dr. Carmen Chașovschi, și 

drd. Anamaria Bucaciuc. 
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_____ Peste 600.000 de puieţi au fost plantaţi, în trei ani, prin programul 

de reîmpădurire Pădurea de Mâine, până în prezent proiectul 

ajutând la reîmpădurirea a 146 de hectare, conform unui comunicat 

al fundaţiei care derulează programul, potrivit Agerpres. 



prin programul 

Pădurea de Mâine 

 

Prin sloganul „Ajutăm, plantăm!”, programul de împădurire a 

Fundaţiei Pădurea de Mâine a continuat în primăvara acestui an cu 

plantarea a 13 noi suprafeţe, în judeţele Suceava, Maramureş, 

Harghita, Braşov, Cluj şi Satu-Mare, pe un total de 57,6 hectare, 

deţinute de proprietari privaţi de păduri care nu au resursele 

necesare pentru a asigura reinstalarea cu succes a vegetaţiei 

forestiere. 

 

„Întrucât astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Mediului, suntem 

mândri să anunţăm că programul de reîmpădurire Pădurea de 

Mâine intră într-o nouă etapă. În ultimii trei ani am plantat peste 

600.000 de puieţi cu sprijin financiar din partea HS Timber Group, 

ceea ce reprezintă 60% din obiectivul fazei iniţiale a proiectului, 

care presupune cinci ani de plantare şi până la şapte ani de lucrări 

de întreţinere pentru fiecare suprafaţă în parte”, a declarat Ionuţ 

Apostol, director executiv al Fundaţiei Pădurea de Mâine. 

 

Potrivit acestuia, în această primăvara operaţiunile de plantare au 

fost făcute cu firme specializate sau de către ocoalele silvice care 

au în administrare suprafeţele respective. 

[…] 

Pădurea de Mâine este un proiect dezvoltat de Asociaţia 

Administratorilor de Păduri alături de Universitatea Ştefan cel 

Mare din Suceava şi HS Timber Group, în dorinţa de a asigura 

dezvoltarea durabilă a pădurilor. Proiectul îşi propune plantarea 

unui milion de puieţi pe parcursul a cinci ani. Lucrările de 

întreţinere şi monitorizare vor continua timp de până la şapte ani 

pentru a asigura atingerea obiectivului, respectiv instalarea cu 

succes a vegetaţiei forestiere. 

 



Iniţiativa Pădurea de Mâine vine în sprijinul proprietarilor privaţi 

de păduri care nu au resursele necesare pentru reîmpădurirea 

suprafeţelor deţinute. 

 

Fundaţia Pădurea de Mâine a fost înfiinţată în 2019, cu sprijinul 

HS Timber Group. Misiunea Fundaţiei este să contribuie la 

protejarea şi gestionarea responsabilă a pădurilor şi la dezvoltarea 

unei economii durabile în domeniul forestier în România. 
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Cultură Mai multe vase şi statuete care au o vechime de peste 6.000 de ani 

au fost expuse în premieră, marţi, la Muzeul Judeţean de Istorie 

Botoşani, în cadrul expoziţiei "Civilizaţia Cucuteni. Artefacte 

vechi în vremuri noi". 

[…] 

 

Exponatele, cu valoare de patrimoniu, provin din situl arheologic 

Ripiceni, acolo unde, în ultimii 15 ani, arheologii Muzeului 

Judeţean din Botoşani, împreună cu specialiştii de la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, au cercetat civilizaţia Cucuteni. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 


