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O.N. Universitatea 
„Ştefan cel Mare” 
din Suceava a 
împlinit 31 de ani de 
la înființare 
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Suceava Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a împlinit, în data de 7 

martie, 31 de ani de la transformarea Institutului de Subingineri de la 

Suceava în instituția actuală. Evenimentul Zilele USV 2021 a început în 

data de 3 martie și se va finaliza în 11 martie, fiind incluse în program 

conferințe, o expoziție de carte, lansarea volumului „FIESC-35 de ani”, 

lansarea revistei „Cuvânt studențesc”, workshop-uri și webinarii. 

„Astăzi (7 martie, n.red.) se împlinesc 31 de ani de la Hotărârea 

Guvernului României nr. 225/1990 privind înființarea Universității 

ștefan cel Mare din Suceava pe baza Institutului de Învățământ Superior 

ce și-a desfășurat activitatea de învățământ superior începând cu anul 

1963. Vineri am sărbătorit împreună cu studenții ASUS și 20 de ani de la 

înființarea asociației studențești într-un format hibrid, din păcate. Am 

avut totuși și bucuria de a revedea în astfel de intervenții on-line și 

absolvenți care au contribuit extraordinar la activitatea universității și 

care se află acum în locuri îndepărtate. La Mulți Ani USV! La Mulți Ani 

ASUS! 

Sper ca universitatea să rămâna la fel de tânără și dinamică, precum 

studenții ei, în ciuda trecerii anilor!”, este mesajul transmis de 

prorectorul USV, Mihai Dimian. 

În anul 1990, când a fost înfiițată Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, funcționau doar trei facultăți, cu 22 de programe de studiu, la 

care erau înscriși 1.781 de studenți, pentru care predau 67 de cadre 

didactice. În anul 2020, USV număra 10 facultăți, cu 101 programe de 

studiu, fiind angajate 350 de cadre didactice, pentru cei 9.531 de studenți 

înscriși la cursurile universitare. 
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USV, peste 10.000 
de studenți 

www.radiotop.ro 
05.03.21 

Educație Într-un mesaj transmis cu prilejul aniversării a 31 de ani de la înființarea 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, rectorul Valentin Popa a 

amintit că, în ciuda contextului epidemiologic dificil, în urma procesului 

de admitere din 2020, populația școlară a depășit cifra de 10.000 de 



studenți. El a precizat că 15% dintre studenții USV au domiciliul în afara 

României și provin preponderent din Republica Moldova și Ucraina, dar 

și din Turcia, Siria, China, Nigeria, Ghana, Camerun, Israel și Djibouti. 

Lor li s-au alăturat studenții veniți prin programul Erasmus+ din Spania, 

Portugalia și Turcia. Rectorul crede că și admiterea 2021 va fi una de 

succes la Universitatea din Suceava, mai ales că vor fi introduse noi 

programe de studiu. El a mai spus: „Iată că USV a mai crescut un an. Cred 

că sînt în asentimentul tuturor dacă afirm că împreună am demonstrat 

că îndemnul nostru <Visează, Creează, Inovează> poate deveni un mod 

de a exista, de a gîndi și de a acționa”. Valentin Popa a adăugat: „Privind 

spre viitor, îmi exprim încrederea că cele trei verbe care ne definesc vor 

continua să reprezinte fundamentul și motorul dezvoltării continue a 

Universității «Ștefan cel Mare» din Suceava”. 

_________
_ 

Popa: Aveți 
încredere că USV va 
construi ceva frumos 
în parc 

www.radiotop.ro 
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Educație Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, a 

anunțat, la Radio Top, că, cel mai probabil, săptămîna viitoare va fi 

depusă documentația pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal în 

vederea construirii unui corp de clădire între Universitate și Direcția 

Silvică. El a declarat că imobilul nu va avea mai mult de cinci etaje și va 

fi destinat viitoarei facultăți de medicină și științe biologice. Legat de 

controversele pe marginea ridicării noului imobil, rectorul a apreciat că 

acestea au pornit de la numărul maxim de nivele posibil de construit în 

zonă. Valentin Popa a afirmat: „Discuțiile au apărut probabil pentru că 

în jur sînt și blocuri cu 10 etaje. Intenția noastră nu a fost niciodată aceea 

de a construi o clădire atît de mare. Clădirea va avea patru sau cinci nivele 

și va arăta foarte bine în acel spațiu arhitectural. Se potrivește și cu 

imobilul Direcției Silvice, și cu întregul ansamblu arhitectural al USV”. 

Rectorul le transmite sucevenilor să aibă încredere în universitate și a 

subliniat că va ieși o construcție frumoasă și utilă pentru comunitatea 

academică, dar și pentru localnici. El a mai spus că a avut două întîlniri 

cu șeful Direcției Silvice, Sorin Ciobanu, și că acesta nu a avut nimic de 

obiectat vizavi de proiect. Rectorul a arătat: „Desigur, cei de la Direcția 

Silvică nu ar fi încîntați dacă am realiza o clădire foarte înaltă, ceea ce 

nici nu avem în intenție. Documentația va fi depusă pentru o clădire P+4 

sau P+5. Am încredere în arhitecții și în urbaniștii noștri și suceveni, și 

din țară, că vor realiza ceva frumos acolo, în parc”. Valentin Popa a 



încheiat: „Nu cred că problemele noastre de urbanism și de arhitectură 

trebuie tranșate pe rețelele de socializare, ci de către specialiști”. 

_________
_ 

Implicarea USV în 
lupta anti – Covid 
19, cu prorectorul 
Universității Ștefan 
cel Mare Suceava, 
Mihai Dimian, la 
„Povestea Vorbei” – 
Televiziunea 
Intermedia Suceava 
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Actualitate Emisiunea „Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de televiziune 

Intermedia Suceava, moderată de Neculai Roșca,  propune începând din 

această seară, sâmbătă 30 ianuarie, ora 20, o întâlnire cu profesorul 

universitar doctor Mihai Dimian, prorectorul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava. Principala temă a discuțiilor din această ediție a 

emisiunii o constituie modul în care Universitatea din Suceava s-a 

implicat în lupta pentru limitarea efectelor pandemiei Covid – 19, în 

județ și în țară, încă de la debutul acesteia. 

Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel ştiut: 

sâmbătă ora 20.00; duminică la ora 15.00; luni, ora 24.00; miercuri, ora 

22.00; joi, ora 02.00, vineri ora 24.00, dar și pe paginile de facebook ale 

Televiziunii Intermedia Suceava și a publicației online Suceava 

smartpress. 

_________
_ 

Asociația Institutul 
Bucovina și 
partenerii locali 
dezbat necesitatea 
schimbărilor în 
domeniul uceniciei 

www.ecomunicate.ro 
06.03.21 

__________ Asociația Institutul Bucovina a organizat ieri, 2 Martie, o întâlnire de 

lucru în cadrul Proiectului „SEPAL – Dezvoltarea unei platforme de 

angajare prin ucenicie” (2017 – 1 – 058), unde, alături de reprezentanți 

din partea AJOFM, ai Universității “Ștefan cel Mare” Suceava și ai 

antreprenorilor suceveni, a dezbătut dificultățile întâmpinate în ceea ce 

privește formarea la locul de muncă prin programe de ucenicie. 

La eveniment au fost prezenți Gabriela Porochniuc – inspector superior 

la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, Cristina 

Viorica Cormoș – Lector univ. dr. la catedra de Sociologie a Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, Oana Ciobanu – administrator al atelierului 

Mobilier Meșteșugit, Florin Grădinariu – președintele Asociației 

Biosilva, iar din partea Asociației Institutul Bucovina, Vasile Gafiuc în 

calitate de președinte al organizației și coordonator al proiectului Sepal, 

Diana Clim – consilier vocațional Sepal, Raluca Iacob – asistent social și 

nu în ultimul rând, Vlad Adomnicăi și Daniel Lungu – voluntari în 

proiect.[…] 

Un alt partener local Sepal important îl reprezintă Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. Asociația Institutul Bucovina susține formarea 



profesională a tinerilor, oferind studenților de la specializarea Asistență 

Socială, posibilitatea de a desfășura stagii de practică alături de 

specialiștii asociației. Problema lipsei de cooperare între instituțiile din 

domeniul educației care administrează baze de date cu situația 

NEETsilor și instituțiile din sistemul de ocupare profesională a fost adusă 

în discuție de către Lector univ. dr. Cristina Viorica Cormoș, care a 

menționat și faptul că ucenicia nu se rezumă doar la practică, ci la 

învățare și formare continuă.[…] 

jupanu Ziua poveștilor cu 
voce tare 

www.jupanu.ro 
06.03.21 

Actualitate „Ziua mondială a cititului cu voce tare se sărbătorește și-n România din 

2015 pe 24 februarie. N-aș putea spune cine a inventat-o, dar știu că în 

fiecare an o am pe agendă. Și ca profesor, pentru că întotdeauna revin la 

interesele mele imediate, de profesor și de formator al tinerei generații 

într-un anumit domeniu, am teze de doctorat pe discursul radio, am teze 

de doctorat pe discursul media. Vorbim despre lectură, lectura cu glas 

tare, despre semnificațiile ei, despre cît de importante sînt accentele în 

lectură și mesajul care se transmite prin lectură. Atunci cînd citești cu 

voce tare te apropii altfel de text. Pe de altă parte, am folosit audiobook-

urile și le folosesc pentru nepoții mei, însă doar în condițiile în care ei nu 

au o altă activitate. Printre altele, stau liniștiți și ascultă povestea. Și 

pentru că sînt, din nou, la povești, lectură și cărți, am redescoperit acum 

Poveștile Ceahlăului și Poveștile Rarăului, pornind de la un reportaj 

extraordinar, senzațional, realizat de Mirela Voicu de la Antena 3. Două 

săptămîni s-a vorbit despre Poveștile Ceahlăului, despre Poveștile 

Rarăului și am luat cărțile pe care le aveam în casă, cărți vechi, și mi-a 

fost rușine că aceste povești nu au intrat încă în repertoriul poveștilor pe 

care să le transmit nepoților mei. Revenind, lectura cu glas tare este un 

act de cultură special pe care putem să-l practicăm în dorința de a trezi 

apetitul pentru citit încă de la cele mai fragede vîrste. Și o facem vrînd-

nevrînd, dar poate inconștient. De aceea, am apreciat enorm această zi, a 

cititului cu voce tare, pe care o putem exploata pentru tînăra generație”. 

Profesorul universitar doctor Sanda Maria Ardeleanu, coordonatoarea 

Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare”. 

Gabriel 
Toderașcu 

Suceveanul 
Alexandru Rață 
începe să devină un 

www.monitorulsv.ro 
05.03.21 

Sport local Ajuns la campioana României, Arcada Galați, la începutul acestui sezon 

competițional, tânărul voleibalist sucevean Alexandru Rață, în vârstă de 



jucător important 
pentru campioana 
României 

doar 20 de ani, începe să se afirme din ce în ce mai mult, demonstrând 

că este capabil să facă față la cel mai înalt nivel. 

Deși joacă pe același post cu cel mai bun jucător de la formația 

dunăreană, Lars Klapwijk, talentatul voleibalist de brațul stâng a avut o 

prestație excelentă la ultimul meci de campionat, soldat cu o victorie 

clară, cu 3-0 în fața Universității Cluj, reușind nu mai puțin de 12 puncte, 

cele mai multe din tabăra gălățeană.[…] 

Alexandru Rață este în prezent student în anul II la Facultatea de 

Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 


