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Silvia Marcu Suceava: 
Organizarea anului 
universitar în 
pandemie-cea mai 
mare provocare, 
afirmă rectorul USV 
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Educație-Știință Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), prof univ dr ing 
Valentin Popa, a declarat luni, la deschiderea anului academic, că în 
acest an a fost cea mai de succes Admitere din ultimii nouă ani şi a urat 
un bun venit celor peste 4.150 de noi studenţi la licenţă, masterat, 
doctorat şi conversie profesională, dintre care 500 de peste graniţele 
României. 
El a spus că peste 15% din populaţia şcolară a USV o reprezintă studenţii 
străini, veniţi preponderent din Republica Moldova şi Ucraina, dar şi din 
Turcia, Siria, China, Nigeria, Ghana, Camerun, Israel, Djibouti, cărora li 
se alătură alţi 15 studenţi veniţi în programul ERASMUS+ din Spania, 
Portugalia şi Turcia. 
Potrivit rectorului, anul universitar care tocmai s-a încheiat a fost unul 
deosebit de dificil din multe puncte de vedere, dar s-a reuşit nu numai 
menţinerea echilibrului financiar, ci chiar asigurărea fondurilor pentru 
dezvoltarea instituţională, pentru reparaţii, pentru consolidări şi pentru 
noi obiective. 
„Doresc sa menţionez faptul că, gândindu-ne la asigurarea celor mai 
bune condiţii pentru studenţii noştri, am demarat procedura în vederea 
negocierii achiziţionării de noi spaţii cu destinaţia de cămine 
studenţeşti, astfel încât, în maxim doi ani, să putem asigura cel puţin 
600 noi locuri de cazare. […] 
El a arătat că organizarea anului universitar în această pandemie este o 
mare provocare, dar se vor lua toate măsurile pentru a oferi siguranţă, 
dar şi o stare de bine.[…] 
Conform acestuia, noul an universitar a fost pregătit şi din punctul de 
vedere al infrastructurii electronice, USV achiziţionând tehnica necesară 
pentru cadrele didactice, dar şi 3.500 de laptop-uri şi tablete, cu 
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abonamente de date de 50 Gb lunar, pentru toţi studenţii anului întâi. 
[…] 

__________ Anul academic, sub 
semnul prudenței la 
USV 

www.intermediatv.ro 
05.10.20 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” și-a reluat activitatea. Bobocii au ajuns 
în campus și cei mai mulți dintre ei au înțeles că trebuie să respecte 
regulile de distanțare fizică. Unii și-au ridicat laptopurile promise la 
înscriere, iar alții au participat la micile festivități organizate de unele 
facultăți sau chiar la seminare. Rectorul Valentin Popa este optimist, mai 
ales că în contextul modificării legislației, universitățile nu mai sunt 
obligate să își mute întreaga activitate în mediul online dacă au trei 
cazuri de COVID-19. 

Corina  

Burduja 

Bobocii de la USV au 
primit 1.300 de 
TABLETE și 2.200 de 
LAPTOPURI la 
început de an 
UNIVERSITAR! 
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Suceava Anul didactic 2020-2021 a început de ieri(05.10n.r.) cu o veste bună 
pentru bobocii de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. 
Aceștia au primit 1.300 de tablete și 2.200 de laptopuri.[…] 
Toate aceste echipamente vin însoțite de un abonament de date, plătit 
de Universitate pe o durată de 9 luni și a abonamentului de 50 de GB pe 
lună. 
Pe lângă toate acestea îi așteaptă și o mască personalizată cu sigla USV 
oferită tuturor studenților universității și cadrelor didactice de aceea am 
achiziționat peste 10.000 mii de bucăți”, a declarat Valentin Popa 
rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Scopul lor este de a ușura accesul studenților la ore având în vedere că 
o parte din cursuri se vor desfășura online datorită pandemiei de 
coronavirus.[…] 

O. Nuțu Rectorul Valentin 
Popa: „Studenții 
străini reprezintă 
astăzi aproape 15% 
din populația 
școlară a USV 
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Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a marcat debutul anului 
universitar 2020-2021, așa cum a făcut-o în fiecare an, cu un discurs al 
rectorului, adresat atât studenților, mai ales bobocilor, cât și 
personalului universitar, dar și comunității sucevene. Noutatea acestui 
an este cauzată de nevoia distanțării sociale, impuse de pandemia de 
COVID-19, și constă în transmiterea frumosului mesaj de deschidere a 
anului universitar în format electronic, în mediul online. 
„În această primă zi a unui nou an universitar – an diferit fundamental 
de toți anii pe care îi are în spate universitatea noastră – doresc să îi 



salut călduros pe toți membrii comunității academice sucevene! 
Totodată, doresc să urez bun venit în comunitatea academică 
suceveană celor peste 4.150 de noi studenți la licență, masterat, 
doctorat și conversie profesională. Felicit corpul profesoral, pe de o 
parte, pentru eforturile depuse în anul care s-a încheiat și, pe de altă 
parte, adresez cuvinte de gratitudine absolvenților de liceu și părinților 
acestora pentru faptul că au ales USV! Doresc sa adresez un călduros 
bun venit și celor peste 500 de boboci cu domiciliul în afara granițelor 
României, care provin preponderent din Republica Moldova și Ucraina, 
dar și din Turcia, Siria, China, Nigeria, Ghana, Camerun, Israel, Djibouti, 
cărora li se alătura alți 15 studenți veniți în programul ERASMUS+ din 
Spania, Portugalia și Turcia. Studenții străini reprezintă astăzi aproape 
15% din populația școlară a Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava. 
Consider că acest procent este unul important în contextul actual, când 
pandemia a afectat puternic circuitele umane internaționale”, a 
transmis rectorul USV, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, într-un discurs 
video transmis studenților, personalului USV, dar și comunității locale. 
Universitatea suceveană subliniază, în această primă zi a noului an 
universitar, că a avut cea mai de succes Admitere din ultimii 9 ani, fapt 
ce atestă că parcursul universității se bucură atât de recunoaștere, cât 
și de încredere în rândul comunității pe care o deservește.[…] 
Rectorul Popa a transmis, în cadrul discursului său, că, pentru asigurarea 
celor mai bune condiții pentru studenți, a demarat procedura în 
vederea negocierii achiziționării de noi spații cu destinația de cămine 
studențești, astfel încât, în maxim 2 ani, USV să poată asigura cel puțin 
600 noi locuri de cazare. De asemenea, a amintit că, începând cu acest 
nou an universitar, au fost activate 9 programe noi de licență și două de 
master și că urmează altele, în viitorul apropiat. „Transformările rapide 
și complexe pe care le experimentează piața muncii solicită adaptarea 
continuă a ofertei universitare. Din aceste considerente, pregătim o 
serie de programe noi de licență: Tehnică dentară, Biologie, Biochimie, 
Drept european și internațional, Pedagogia învățământului 
antepreșcolar și preșcolar, Drept – Învățământ la distanță, dar și noi 



programe de masterat: Nutriție și recuperare medicală, Securitate 
cibernetică, Comunicare, media și industrii creative, Globalizare și 
diplomație europeană”, a punctat rectorul USV.[...] 

N.B. USV începe anul 
universitar în sistem 
hibrid 
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Actualitate Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare”, 
a declarat, vineri, la News Bucovina, că universitatea suceveană a 
pregătit deschiderea anului universitar în condiţii care să nu permită 
răspândirea infecţiilor cu SARS-CoV-2 şi a subliniat că dacă activitatea 
teoretică se va putea desfăşura online, cea practică nu se poate face 
decât in-situ, respectiv în campus. 
El a spus că a analizat şi situaţia din SUA, unde s-a început anul 
universitar la finalul lunii august, iar acum sunt, totuşi, în medie 
aproximativ 100 de cazuri pozitive pe campus. 
„E o analiză făcută pe 1.100 de campusuri universitare” a spus Dimian, 
care a menţionat însă că, în SUA, acest virus este mult mai răspândit 
decât în România. 
„Principala problemă este cea a petrecerii timpului liber de către 
studenţi” a spus Dimian, care a menţionat că în SUA s-au luat măsuri de 
prevenţie în campusuri, dar că în afara activităţilor didactice studenţii 
se întâlnesc, unii au mai făcut petreceri şi se ajunge la un număr destul 
de mare de cazuri în universităţi. 
El a arătat că situaţia este înregistrată în condiţiile în care universităţile 
americane au un buget foarte mare, au specialişti foarte buni, sunt în 
top 500, dar totuşi acest comportament extraacademic conduce la o 
răspândire destul de importantă a virusului. 
Prorectorul USV a menţionat că fiind vorba despre tineri boala are alt 
comportament, majoritatea sunt asimptomatici, pericolul fiind de 
răspândire în comunitate din partea lor. 
Mihai Dimian a precizat că USV va începe anul universitar într-un sistem 
hibrid.[…] 

Bogdan 

Diaconița 

Noi programe de 
studii la USV 
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Știri La Universitatea Ștefan cel Mare Suceava au fost activate 9 programe 
noi de licență: Științe gastronomice, Rețele și software de 
telecomunicații, Media digitală, Echipamente și sisteme medicale, 
Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, 



Energetică și tehnologii informatice, Autovehicule rutiere, Resurse 
umane, Limba și literatura engleză-Limba și literatura spaniolă/Limba și 
literatura italiană. 
Acestora li se adaugă 2 noi programe de masterat: Drept penal și 
criminalistică și Economie și afaceri internaționale. 
USV are în pregătire programe noi de licență: Tehnică dentară, Biologie, 
Biochimie, Drept european și internațional, Pedagogia învățământului 
antepreșcolar și preșcolar, Drept – Învățământ la distanță, dar și noi 
programe de masterat: Nutriție și recuperare medicală, Securitate 
cibernetică, Comunicare, media și industrii creative, Globalizare și 
diplomație europeană. 
Rectorul VALENTIN POPA a precizat că organizarea activităților în noul 
an universitar rămâne cea mai mare provocare pentru conducerea USV. 
Pentru a veni în întâmpinarea întrebărilor sau a neclarităților pe care 
studenții le-ar putea avea, Universitatea a pregătit un ghid privind 
organizarea activităților, cu detalii legate de structura noului an, 
modalitatea de desfășurare a actului de predare/învățare, a 
evenimentelor cultural-sportive, accesul în campus, la bibliotecă, la 
baza sportivă și la restaurantul studențesc. 
Ghidul poate fi consultat online, pe pagina oficială a universității și pe 
paginile celor 10 facultăți. 

__________ Conferinţa de 
lansare a proiectului 
transfrontalier 
Development of 
cross-border 
cooperation in 
promoting objects 
of historical and 
cultural heritage in 
the cross-border 
territory of Romania 
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Comunicat de 
presă 

Vineri, 2 octombrie 2020, s-a desfăşurat conferinţa de lansare a 
proiectului transfrontalier Development of cross-border cooperation in 
promoting objects of historical and cultural heritage in the cross-border 
territory of Romania and Ukraine - HE-CROSS, Cod EMS ENI 
2SOFT/2.1/91, implementat din luna februarie 2020, de Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), în calitate de beneficiar principal, 
alături de Universitatea Naţională Tehnică de Petrol şi Gaze din Ivano-
Frankivsk (IFNTUOG), în cadrul Programului Operaţional Comun 
România-Ucraina 2014-2020. 
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, cu un buget 
total de 454.640,5 Euro (2.186.820,80 RON) din care contribuţia Uniunii 
Europene este de 409.176,5 Euro (1.968.138,96 RON), proiectul 



and Ukraine - HE-
CROSS  

încadrându-se în axa prioritară 2.1 de conservare şi promovare a 
patrimoniului cultural şi istoric. 
În cadrul conferinţei a fost prezentat obiectivul principal, acela de 
conservare şi promovare a patrimoniului cultural şi istoric în regiunea 
transfrontalieră Romania-Ucraina, susţinerea dezvoltării culturii locale, 
a identităţilor culturale specifice şi a dialogului cultural între 
comunităţile din judeţul Suceava şi regiunea Ivano Frankivsk, dar şi 
sporirea gradului de conştientizare al turiştilor pentru acest patrimoniu. 
Printre cei care au luat cuvântul din cadrul echipei de proiect se numără 
coordonatorul instituţional USV, prof.univ.dr. Ştefan Purici, managerul 
de proiect din partea USV, conf.univ.dr. Harieta Sabol şi managerul de 
proiect din partea IFNTUOG, conf.univ.dr. Mykola Prikhodko. De 
asemenea, din cadrul echipei de proiect au prezentat obiectivele şi 
rezultatele obţinute, până în acest moment, domnul conf.univ.dr. Florin 
PINTESCU şi domnul conf.univ.dr. Liviu POPESCU.[….] 

__________ Directoare de școală 
din Giurgiu, 
doctorandă la 
Suceava 
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Educație Directoarea celei mai mari școli din Giurgiu este student doctorand la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și are numai cuvinte de 
apreciere la adresa instituției academice. Într-o intervenție telefonică la 
Radio Top, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu a 
declarat: „Sîmbătă am avut bucuria să lucrez cu unii doctoranzi înscriși 
în anul I veniți de departe, de la Giurgiu, de exemplu. Și am avut o 
imensă bucurie să le prezint o universitate care arată ca un pahar de 
cristal, strălucitoare și foarte bine organizată. Iar doamna de la Giurgiu, 
care conduce acolo cea mai mare școală, a fost în foarte multe 
universități mai mari și mai mici din lume și mi-a spus că este 
impresionată de Universitatea «Ștefan cel Mare». Că nu a mai văzut o 
asemenea curățenie și organizare decât la Cluj”. Sanda Ardeleanu a 
adăugat: „Mi-am spus în sinea mea că dacă USV a ajuns să fie comparată 
la scenă deschisă cu universități din Cluj, înseamnă că sîntem în 
continuare pe drumul cel bun”. Domna Ardeleanu, care este 
îndrumătoare de doctorat și coordonatoarea Bibliotecii USV, a precizat 
că printre studenții doctoranzi se mai află persoane din Timișoara, din 
Craiova și chiar din străinătate. 
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N.B. Un cadru didactic 
universitar şi trei 
studenţi au fost 
depistaţi cu infecţie 
cu SARS-CoV-2 
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Actualitate […] Purtătorul de cuvânt al DSP Suceava a menţionat că alte patru 
persoane, dintre care trei studenţi din judeţ şi un cadru didactic 
universitar, au fost confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2 în urma testării, 
respectiv o masterandă din anul I de la Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava, o studentă de la o universitate din Cluj-Napoca, un student al 
Academiei de Poliţie care efectuează practica în Fălticeni, dar care se 
afla deja în izolare la domiciliu după ce mama acestuia a fost confirmată 
pozitiv cu noul coronavirus, precum şi un cadru didactic universitar de 
la USV. 
Ea a subliniat că cei trei studenţi din judeţ, confirmaţi pozitiv până vineri, 
nu au avut contact direct cu colegii sau cu cadrele didactice 
universitare.[…] 

__________ Continental se 
implică în 
dezvoltarea 
programelor 
universitare 
orientate spre 
nevoile industriei 
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Economie Peste 100 de angajați ai Continental participă activ, în cadrul 
universităților din România, la dezvoltarea unor programe orientate 
spre nevoile specifice ale industriei automotive. Programe de licență și 
masterat sunt dezvoltate în comun de compania germană împreună cu 
universitățile partenere, programe care au rolul de a crește 
competențele studenților, precum și de a aduce programele 
universitare mai aproape de cerințele companiilor din industria 
automotive și IT. 
Continental a avut, în anul trecut universitar, aproximativ 1.000 de 
studenți în internship în toate locațiile sale. Potrivit unui studiu realizat 
recent de către Catalyst, Continental conduce, pe lângă topul „Cel mai 
dorit angajator”, și topul companiilor în care studenții își doresc să 
urmeze un program de practică, la nivel național.[…] 
Continental a dezvoltat, de-a lungul timpului, parteneriate de succes cu 
universitățile din Iași și din țară: parteneriate strategice cu Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” și cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași, cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și cu 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 
[…] 
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