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_____ Studenții vor putea beneficia de noi opțiuni pentru admitere 
 
Consiliul ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior) a decis în data de 25 iunie, funcționarea a 
șapte noi programe de studii la USV. Aceste programe sunt: 5 de 
licență și 2 de masterat. 
 
În domeniul Științe inginerești, studenții vor putea opta pentru: 
programul Echipamente și sisteme de comandă și control pentru 
autovehicule (licență 50 de studenți), Științe gastronomice (licență 50 
de studenți ), Echipamente și sisteme medicale (licență de 60 de 
studenți), Energetică și tehnologii informatice (licență de 60 de 
studenți), Securitate cibernetică (master profesional). 
Programele noi apărute în domeniul Științe socio-umane sunt:  
Globalizare si diplomație economică (master profesional) și Resurse 
umane (licență 50 de studenți). 
 
De asemenea în sesiunea de Admitere septembrie 2020 USV 
estimează că se vor mai adăuga încă 3 programe de licență: 
Autovehicule rutiere(domeniul Științe inginerești), programul Nutriție 
și recuperare medicală (domeniul Sănătate) și Tehnică dentară 
(domeniul Sănătate). 
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Orașul tău / 
Suceava 

Județul Suceava a cunoscut o scădere semnificativă a ratei de infecție 

cu noul coronavirus în luna iunie și nu se mai află pe primul loc în țară. 

Concluzia aparține unui studiu realizat de prorectorul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian. 

Evoluția epidemiologică în ceea ce privește pandemia de COVID-19 

www.intermediatv.ro 
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în luna iunie” este pozitivă în județul Suceava. O demonstrează un studiu realizat de 

prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian. Astfel, la 

numărul total de cazuri din iunie, Suceava este pe locul trei, după 

București și Brașov, iar la numărul de cazuri la mia de locuitori județul 

Suceava se află pe poziția a patru după Vrancea, Brașov și Argeș. 

„Suceava ocupă locul 4 în ce privește numărul de noi cazuri la mia de 

locuitori în perioada 1-27 iunie, cu 0,73, după Vrancea cu 1,20, Brașov 

cu 1,16 și Argeș cu 0,78 precum și locul 3 dacă se analizează numărul 

total de cazuri noi din luna iunie cu 454 de cazuri noi, în timp ce 

municipiul București are 991 cazuri noi, iar județul Brașov are 643. 

Distribuția numărului de cazuri noi COVID-19 la mia de locuitori 

pentru perioada 1-27 iunie este reprezentată (n.r în harta de mai jos) 

pentru fiecare județ din România, împreună cu conf.univ.dr. Ionuț 

Cristea prin prelucrarea datelor oficiale publicate de Grupul de 

comunicare strategică pe www.mai.gov.ro”, a declarat Mihai Dimian. 

Prorectorul a arătat că o situație alarmantă se înregistrează în 

Republica Moldova unde numărul de cazuri a crescut cu 7.720 în 

perioada 1-27 iunie, comparativ cu o creștere de 6.625 de cazuri în 

România în aceeași perioadă, în condițiile în care populația rezidentă 

în România este de 7 ori mai numeroasă decât cea rezidentă în 

Republica Moldova. „Situația din Republica Moldova a fost obținută 

prin prelucrarea datelor oficiale publicate de www.msmps.gov.md”, a 

completat prorectorul. Universitarul Mihai Dimian a arătat că în 

județul Suceava se estimează o valoare de 0,73 a ratei de transmitere 

a virusului (cu un interval potențial de variație între 0,1 și 1,3) ceea ce 

oferă o perspectivă pozitivă cu privire la evoluția pandemiei în zonă 

pentru perioada imediat următoare. 

„Pentru aceste simulări au fost folosite și date centralizate pe pagina 

web coronavirus.casajurnalistului.ro. Subliniem faptul că aceste 

perspective la nivel județean au ca referințe situațiile curente din 



județele respective și trebuie interpretate în contextul specific. O 

variantă actualizată a modelului, incluzând și o validare pe baza 

datelor și rezultatelor din SUA, se află în curs de implementare la USV. 

În concluzie, județul Suceava a ieșit din topul infectărilor cu virusul 

SARS-CoV-2 în luna iunie și există perspective pozitive cu privire la 

evoluția pandemiei în zonă”, a conchis Mihai Dimian. 
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_____ Parteneriatul USV cu Universitatea din Bergen și Universitatea de 

Științe și Tehnologii din Trondheim vizează un proiect important în 

domeniul cercetării pentru care Guvernul Norvegiei finanțează cu 1,2 

milioane de euro. 

La „Universitatea Ștefan cel Mare” din Suceava s-a dezvoltat primul 

laborator de neuroestetică din România care și-a început activitatea în 

urmă cu câteva luni și a câștigat deja o competiție majoră de 

cercetare pentru un proiect interdisciplinar care își propune să 

analizeze în ce măsură percepția estetică este determinată, pe de o 

parte, de fenomene neurobiologice universale, iar, pe de alta parte, 

de contextele culturale în care mecanismele neurobiologice sunt 

implementate. 

Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorectorul Universității „Ștefan cel 

Mare”, consideră că acest proiect este important atât din pricina 

finanțării, cât și prin prisma poveștii din spatele lui. 

„Povestea începe cu un coleg care s-a întors din Marea Britanie cu un 

doctorat în literatură la Universitatea din Glasgow și, deși a avut 

rezultate excelente în direcția lui de cercetare, a decis să se îndrepte 

către o altă direcție apărută recent în cercetarea internațională: 

Neuroestetica. 

Astfel, cu o finanțare de la universitate, cu alta de la Minister și cu un 

împrumut de la bancă, Tudor Bălinișteanu a studiat anul trecut la 



primul masterat din lume în domeniul Psihologiei Artei, Creativității și 

Neuroesteticii, înființat la Universitatea din Londra. În același timp, la 

USV, am dezvoltat împreună primul laborator de neuroestetică din 

România”, a dezvăluit prof. univ. dr. Mihai Dimian. 
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Handbal 
masculin 

Gruparea de handbal masculin CSU din Suceava a reluat, la finele 

săptămânii trecute, pregătirile pentru turneul de promovare în Liga 

Națională, care urmează să se desfășoare la sfârșitul lunii iulie sau 

începutul lunii august. La primul antrenament, desfășurat pe terenul 

sintetic din complexul Universității „Ștefan cel Mare”, au răspuns 

prezent un număr de 21 de jucători. 

Dintre cei nouă jucători transferați în această vară au ajuns la Suceava 

cinci, este vorba de portarii Darius Makaria și Ștefan Grigoraș, 

extrema Alin Câmpan și interii Valentin Anton și Alexandru Dascălu. În 

cel mai scurt timp se vor alătura lotului și turcul Baran Nalbantoglu, 

macedoneanul Kostadin Petrov, ucraineanul Viacheslav Sadovyi, 

Balasz Botond, transferat de la Szejke Odorheiu Secuiesc, dar și 

pivotul Velibor Majic, care este așteptat să revină din Bosnia. 

„Am revenit la muncă cu gândul la promovarea în Liga Națională și 

sper să reușim acest lucru. În acest moment, pot spune că avem un lot 

competitiv, iar dacă vom izbuti să revenim în primul eșalon, atunci 

vom înființa și echipa a doua a clubului, unde vor avea șansa să joace 

meci de meci cei mai tineri jucători din formația noastră. Următoarele 

două săptămâni intenționăm să ne antrenăm afară, pe terenul de 

sport de la Universitate, pentru că după o pauză atât de îndelungată 

este nevoie de o reacomodare mai lungă la efort. Oricum, timpul pe 

care-l avem la dispoziție este limitat, așa că trebuie să lucrăm în 

special lucruri simple, pentru a arăta la turneul final cât mai omogeni, 

în ciuda faptului că avem atât de mulți jucători noi în echipă”, a 

declarat antrenorul principal Adrian Chiruț, care a dorit să 



mulțumească pentru sprijin Primăriei Suceava și Universității „Ștefan 

cel Mare”. 

Iată care sunt jucătorii care au participat la primul antrenament al 

grupării sucevene: Eduard Duman, Ștefan Grigoraș, Darius Makaria, 

Radu Turturică – portari; Alin Câmpan, Alex Juverdianu, Andrei Olariu, 

Pavel Loic, Alex Dascălu, Maxim Oancea, Vladislav Kobzii, Alexandru 

Popia, Valentin Anton, Andi Tofănel, George Mihalcea, Cosmin Lupu, 

Bogdan Cozorici, Robert Alupoaie, Andrei Sora, Antonio Pintilei, 

Alexandru Popa – jucători de câmp. 

Echipa de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava 

a fost repartizată în Grupa A la turneul pentru promovarea în Liga 

Națională, care va avea loc, cel mai probabil, la sfârșitul lunii iulie, 

alături de Szejke Odorheiu Secuiesc, CSM Alexandria și Unirea 

Sânnicolau Mare. Din Grupa B fac parte CS Medgidia, Magnum 

Botoșani, Universitatea Cluj și CSM Oradea. Doar două dintre cele opt 

formații participante vor obține biletele pentru Liga Națională. 

N.B. Teatrul „Matei 

Vișniec” Suceava a 
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Spiritual „Tragicomedia lui Don Cristóbal și a Rositei”, de Federico García Lorca, 

va avea premiera în data de 18 iulie a.c. 

Motivele de bucurie sunt multiplicate de trei ori, a anunțat recent 

Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, anunțând o premieră la nivel 

național în ceea ce privește montarea piesei „Tragicomedia lui Don 

Cristóbal și a Rositei”, de Federico García Lorca; prima traducere în 

limba română a acestui text, sub semnătura Laviniei Seiciuc, lector 

universitar la Catedra de Spaniolă din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava; prima producție a teatrului sucevean în aer liber. 

Spectacolul „Tragicomedia lui Don Cristóbal și a Rositei” este realizat 

de regizorul Zalán Zakariás, care a ales să lucreze pentru acest proiect 

cu artiștii Corina Grămoșteanu – scenograf și Csiki Csaba – 



compozitor.[…] 

Distribuție: Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Horia Butnaru, Cristina 

Florea, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan 

Mîndru, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc. 

Daniela 

Micuțariu 

Biroul Francez, la 

ora bilanțului 

www.monitorulsv.ro 
29.06.20 

Ultima oră 
local 

Colectivul Biroului Francez le mulțumește elevilor și cadrelor didactice 

care au participat la activitățile organizate în anul școlar 2019-2020, 

an care s-a încheiat deja, nu în condițiile obișnuite, ci în cele dictate 

de criza sanitară. 

În  proiectul „Francofonia în comunitate” au avut loc manifestări 

diverse în cadrul „După-amiezelor francofone”. Programul este 

susținut de Agenția Universitară a Francofoniei, de Centrul de Reușită 

Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, de 

Inspectoratul Școlar Județean, de Consiliul Județean Suceava, de 

Asociația profesorilor de limbă franceză - Filiala Suceava, de Asociația 

„Curcubeul Succesului” și de Asociația Seniorilor Bucovineni. 

[…]În perioada 2 octombrie 2019 – 26 februarie 2020, 42 de cadre 

didactice și peste 500 de elevi din municipiul Suceava și din județ și-au 

exprimat artistic gândurile, aspirațiile, preferințele prin intermediul 

limbii franceze. Francofili și francofoni din Suceava le-au fost alături, 

apreciind calitatea prestației lor și mesajele transmise. 

Activitățile au fost variate ca tematică și conținut, acoperind astfel 

gusturi și nevoi intelectuale diverse. 

O întâlnire emoționantă cu scriitorul și jurnalistul francez Jean-Yves 

Conrad a reunit elevi, studenți, cadre didactice și suceveni, 

impresionând prin cei 27 de ani dedicați României, cât și prin 

conținutul conferinței „Prezența strălucită a bucovinenilor la Paris”. 

Pentru atașamentul față de limba, cultura și spiritualitatea 



românească, pentru meritele sale deosebite în promovarea 

românismului (activitate publicistică și editorială impresionantă, în 

franceză, engleză, germană și română), pentru contribuția la 

susținerea aderării României la Uniunea Europeană, lui Jean-Yves 

Conrad i s-au acordat distincțiile: ofițer – Meritul Cultural Român, 

secția Literatură (2004), Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava (2006), Premiul de excelență a artelor și culturii ICR 

(2018).[…] 

O activitate mult apreciată de public a fost concursul de prezentare a 

unei personalități franceze sau francofone. Aceasta a aliniat la start 

elevi și liceeni din municipiul Suceava și din județ: Școala Gimnazială 

Nr. 1 Suceava, Liceele Tehnologice din Dumbrăveni și Liteni. Premii 

generoase în cărți și dulciuri au fost oferite de către Centrul de 

Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Activitățile tematice din fiecare miercuri, de la ora 18:00, au urmat 

cursurilor de limba franceză cu elevii sau adulții, cursuri susținute de 

către lector univ. dr. Mariana Șovea, lector univ. dr. Daniela Vereș și 

lector de franceză Sophie Bordas, cadre didactice ale Universității 

„Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava. Consiliul Județean Suceava 

a recompensat cadrele didactice pentru munca lor de voluntariat cu 

adeverințe pentru perioada 2.10.2019 - 26.02.2020. 

„Programul Biroului Francez a fost sistat ca urmare a crizei sanitare, îl 

vom  relua în toamnă, dar, până atunci, transmitem mulțumirile 

noastre tuturor participanților, le dorim o vară frumoasă și speranțe 

împlinite”, a transmis profesorul univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu. 

 

 


