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Oana Nuțu USV face demersuri 
pentru înființarea 
programelor de 
licență Biologie și 
Biochimie 

obiectivdesuceava.ro 
21.09.20 

Suceava Senatul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat în data 
de 10 septembrie inițierea a două noi programe de studii de licență în 
cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. Departamentul de Sănătate 
și Dezvoltare Umană își dorește înființarea specializărilor Biologie și 
Biochimie, ambele învățământ cu frecvență, cu o durată a studiilor de 3 
ani. 
 
„Se aprobă de principiu inițierea, cu respectarea prevederilor 
Regulamentului cadru privind inițierea, aprobarea și evaluarea 
periodică a programelor de studii (R40), a două programe de studii 
universitare de licență, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, 
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană”, se arată în hotărârea 
de Senat a USV. 
 
Amintim că pentru admiterea la USV din acest an, în prima sesiune, 
candidații au avut la dispoziție 9 programe de studiu noi, pentru ciclurile 
licență și masterat: Echipamente și sisteme de comandă și control 
pentru autovehicule (licență), Echipamente și sisteme medicale 
(licență), Energetică și tehnologii informatice (licență), Media digitală 
(licență), Resurse umane (licență, 50 de studenți), științe gastronomice 
(licență), Drept penal și criminalistică (masterat), Globalizare și 
diplomație economică (masterat profesional),  și Securitate cibernetică 
(masterat profesional). 
 
La acestea se adaugă programele care au primit avizul ARACIS în luna 
august, astfel că au intrat în oferta admiterii de toamnă. Este vorba 
despre Autovehicule rutiere, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, 
Mecatronică și Management, învățământ cu frecvență, cu o capacitate 



de școlarizare de 50 studenți/an, Limba și literatura engleză – Limba și 
literatura modernă (spaniolă, italiană), în cadrul Facultății de Litere și 
științe ale Comunicării, învățământ cu frecvență, cu o capacitate de 
școlarizare de 60 studenți/an, și Rețele și software de telecomunicații, 
în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și știința Calculatoarelor, 
învățământ cu frecvență, cu o capacitate de școlarizare de 50 
studenți/an. 
 
Sesiunea de admitere din iulie s-a încheiat cu peste 3.000 de candidați 
înmatriculați. Potrivit informațiilor publicate de USV, numărul de 
candidați înmatriculați la programele de licență (învățământ cu 
frecvență, studenți români) este cu 13% mai mare față de admiterea din 
iulie 2019 și cu 32% mai mare față de admiterea din iulie 2018. Astfel, 
acesta este al cincilea an consecutiv de creștere a numărului de studenți 
la USV. Rezultatele sesiunii de admitere de toamnă vor fi publicate la 
începutul săptămânii viitoare, după finalizarea înmatriculărilor. 
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Suceava Patru diaconi (diac. Vasile Demciuc, diac. Adrian Popa, diac. Ilie Leonte 
și diac. Daniel-Dumitru Lazăr) au fost hirotesiți arhidiaconi de către 
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în 
Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel 
Nou” din municipiul Suceava. 
 
În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 20 septembrie 2020, în cadrul 
Sfintei Liturghii săvârșite la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” din municipiul 
Suceava, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și 
Rădăuților, i-a hirotesit întru arhidiacon pe diaconii Vasile Demciuc, 
Adrian Popa, Ilie Leonte și Daniel-Dumitru Lazăr, informează  
Arhiepiscopia Sucevei si Rădăuților. 
 
Redăm mai jos câteva repere biografice despre cei patru clerici aflați 
vrednici de înălțarea la treapta arhidiaconiei: 
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Arhid. Vasile Demciuc – Personalitate recunoscută la nivel local și 
național prin implicarea sa în viața Bisericii și în viața culturală și 
academică a Sucevei, este dublu licențiat în istorie-geografie (1983) și 
teologie (1995), precum și doctor în istorie (1994). În calitate de 
muzeograf, lector universitar, director al Departamentului de Științe 
Umane și Social Politice din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a 
Universității „Stefan cel Mare” din Suceava, Consilier Sef al 
Inspectoratului Județean pentru Cultură și apoi Director al Direcției 
Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național (Suceava), a 
desfășurat o activitate prodigioasă, recunoscută prin numeroase 
distincții și premii, dintre care amintim: Ordinul Meritul Cultural în grad 
de cavaler – pentru promovarea culturii (2004), Medaliile Centenar Ion 
Irimescu (2003) și Ștefan cel Mare și Sfânt – 500 de ani (2004), conferite 
de Ministerul Culturii și Cultelor din România, Medalia Centenar 
Dumitru Stăniloae (2003), conferită de Facultatea de Teologie Ortodoxă 
a Universității „Alexandru Ioan Cuza” (Iași), Medalia Sanctus Stephanus 
Magnus Defensor Europae (2004), conferită de Mitropolia Moldovei și 
Bucovinei, și Medalia Crucea Sfântului Andrei (2004), conferită de 
Arhiepiscopia Tomisului și Dobrogei. 
Autor al numeroase articole, pliante, studii, monografii și cărți despre 
personalități locale și naționale, precum și despre monumente din 
spațiul cândva bizantin, arhid. Vasile Demciuc este, din 1 august 2020, 
consilier eparhial în cadrul sectorului Patrimoniu al Arhiepiscopiei 
Sucevei și Rădăuților. 
[…] 
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Universități Rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București, Sorin Cîmpeanu, a fost ales, pe 18 septembrie, pentru un nou 
mandat de președinte al Consiliului Național al Rectorilor (CNR). 
 
„Astăzi, 18 septembrie 2020, la Brașov – Universitatea „Transilvania”, în 
cadrul reuniunii Plenului Consiliului Național al Rectorilor din România 
(CNR), în prezența unui număr de 69 de rectori – reprezentanți ai 



universităților românești, a fost aleasă, prin vot secret, noua conducere 
a CNR, cu 68 de voturi „pentru” și un vot „împotrivă””, se arată într-un 
comunicat al CNR. 
 
Rectorul Universității Politehnica din București, Mihnea Costoiu, va 
ocupa funcția de secretar general al CNR. Vicepreședinți ai CNR sunt 
Ioan Vasile Abrudan – Universitatea „Transilvania” din Brașov; Leonard 
Azamfirei – Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie 
„George Emil Palade” din Târgu Mureș; Valer Daniel Breaz – 
Universitatea „1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia; Ghiță Bârsan – 
Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu din Sibiu; Dan Cașcaval – 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; Cristiana Cristureanu 
– Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București; Daniel David 
– Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj; Nicolae Istudor – Academia de 
Studii Economice din București; Viorel Jinga – Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Carol Davila” din București; Diana-Asinefta Moș – 
Universitatea Națională de Muzică din București; Iliuță-Costel Negricea 
– Universitatea Româno-Americană din București; Marilen Gabriel 
Pirtea – Universitatea de Vest din Timișoara; Valentin Popa – 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava; Marian Preda – 
Universitatea din București; Sorin Radu – Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu; Cezar Ionuț Spînu – Universitatea din Craiova; Radu Văcăreanu 
– Universitatea Tehnică de Construcții din București. […] 

 


