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Dana 
Humoreanu 

Concurență mare la 
Pedagogie, Asistență 
Medicală, Psihologie 
și Drept, la 
Universitatea din 
Suceava. 
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- Înscrierile la Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) Suceava pentru 
sesiunea din iulie s-au încheiat marți după-amiază. Prof. univ. dr. Ștefan 
Purici, prorector al USV, a declarat că în această sesiune s-au înscris la 
programele de licență zi 2.225 de candidați și 3.439 de opțiuni, la licență 
ID – 255 de candidați, 330 de opțiuni și la masterat sunt 738 de 
candidați, 1.106 opțiuni. Pe locurile pentru persoanele din mediul rural 
s-au înscris 43 de candidați și 64 de opțiuni, pe locurile pentru romi sunt 
4 candidați și 5 opțiuni, pe locurile pentru persoanele care provin din 
sistemul de protecție socială sunt 14 candidați, 21 de opțiuni, iar pe 
locurile pentru românii de pretutindeni sunt 356 de candidați,  cu 543 de 
opțiuni.  Majoritatea candidaților pentru aceste locuri provin din 
Republica Moldova, pe locul doi se plasează românii din Ucraina, dar 
sunt și candidați români cu domiciliul în Spania sau Italia. 
Potrivit prorectorului Ștefan Purici, printre programele cu cea mai mare 
concurență se numără Pedagogie, din cadrul Facultății de Științe ale 
Educației, unde sunt 2,5 candidați pe un loc, Psihologie, cu 2,2 candidați/ 
loc, Asistență Medicală Generală – 2 candidați/ loc, Drept – 2 candidați/ 
loc, specializările cu limba engleză principală – 1,8 candidați/ loc, Poliție 
Locală – 1,6 candidați/ loc. 
· Facilități pentru viitorii studenți 
O imagine mai exactă va fi în data de 29 iulie a.c., când se încheie 
perioada de înmatriculare pentru candidații declarați admiși în această 
sesiune. A doua sesiune de admitere se va desfășura în perioada 6-13 
septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările 
unde nu există probe și 6-10 septembrie pentru specializările unde există 
probe. Înmatricularea candidaților care vor fi admiși în sesiunea de 
toamnă se va face până cel mai târziu la data de 20 septembrie, pentru 
sesiunea de toamnă. 
Universitatea din Suceava oferă în acest an candidaților  1.210 locuri 
bugetate (fără taxă) și 1.700 de locuri cu taxă disponibile la ciclul de 
studii de licență, 435 de locuri pentru studii de licență ID și 639 de locuri 
la masterat. Un număr de 41 de locuri sunt alocate absolvenților de liceu 
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din mediul rural, 10 locuri sunt pentru absolvenții de liceu proveniți din 
sistemul de protecție socială, iar alte 10 locuri sunt rezervate candidaților 
de etnie romă. 
Locurile bugetate sunt repartizate pe cele peste 120 de programe de 
studiu la nivel de licență, masterat, doctorat, post-doctorat și formare 
continuă. În acest an candidații au și opțiuni noi, precum Echipamente 
și sisteme medicale, Tehnică dentară, Autovehicule rutiere, Echipamente 
de comandă și control pentru autovehicule, Robotică, Rețele și software 
de comunicații, Energetică și tehnologii informatice, Științe gastronomi-
ce și Resurse umane. 
Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, 
toți studenții din primul an vor primi un laptop, însoțit de o cartelă SIM 
cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu 
minimum 50 GB pe lună. De asemenea, primii 3 studenți înmatriculați 
cu taxă, la anumite programe de studiu, vor primi pentru primul an de 
studii burse de studii speciale, iar peste 30% dintre viitorii studenți vor 
primi burse lunare cu valori cuprinse intre 600 și 1.100 lei pe lună, timp 
de 12 luni. 
Acolo unde este cazul, la cererea candidaților, formulată în momentul 
înscrierii, va fi asigurat sprijin adițional adaptat nevoilor persoanelor cu 
handicap, în conformitate cu prevederile legale. 

- Peste 100 de elevi 
din toată țara vor 
participa la 
Olimpiada de 
astronomie și 
astrofizică a USV 

stirimoldova24.ro 
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- Etapa națională a Olimpiadei de astronomie și astrofizică va avea loc, în 
acest an, cu prezența fizică a candidaților, care sunt așteptați luni, 26 
iulie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV). Mai mult de 100 
de elevi din întreaga țară au fost selectați la această olimpiadă, în cadrul 
căreia se va face și selecția pentru etapa internațională, în baza acordului 
primit de USV din partea Comitetului Internațional al IOAA. 
Prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică 
pentru Juniori, care se adresează elevilor din clasele VII-IX, la care își 
confirmaseră prezența participanți din 20 de țări, ar fi trebuit să aibă loc 
anul trecut, la Suceava. Evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei 
de COVID, iar în loc a fost organizată o competiție on-line dedicată 
elevilor care au înregistrat performanțe școlare în domeniul astronomiei 
și astrofizicii. 

- Municipiul Suceava 
va mai avea un 
”Cetățean de 
Onoare” 
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- Consiliul Local Suceava urmează să dezbată și să supună aprobării în 
ședința de joi un proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 
Cetățean de onoare al municipiului Suceava profesorului univ. dr. Mihai 
Dimian, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 



În referatul de aprobare inițiat de primarul Ion Lungu și consilierul local 
PMP Anca Gâtlan se arată că prof. univ. dr. Mihai Dimian, atât în 
activitatea științifică și profesională, cât și în activitatea socială și civică, 
s-a evidențiat prin merite deosebite în beneficiul cetățenilor din 
municipiul Suceava. 
În susținerea propunerii de acordare a titlului de Cetățean de onoare al 
municipiului Suceava, inițiatorii arată că Mihai Dimian, conferențiar 
universitar titular și coordonator de doctorat în inginerie electrică și 
electronică la Universitatea Howard din Washington DC, Statele Unite 
ale Americii, a ales să revină în țară, la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, unde activează în prezent ca profesor universitar și 
prorector cu activitatea științifică. 
„Personalitate științifică marcantă pe plan internațional, a contribuit 
prin activitatea științifică și profesională la realizarea a multiple legături 
științifice și economice cu efecte favorabile municipiului Suceava, 
evidențiind colaborările științifice dezvoltate cu instituții de top din 
întreaga lume precum Universitatea Paris-Saclay (Franța), Organizația 
Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN), Universitatea Maryland, 
College Park și Universitatea Statului Florida (inclusiv prin câștigarea a 
multiple proiecte de cercetare și dezvoltare în competiții naționale și 
internaționale), precum și implicarea în atragerea și dezvoltarea 
industriei IT&C în municipiul Suceava” se arată în document. 
Mai mult, este subliniată și implicarea voluntară în multiple acțiuni de 
limitare a efectelor pandemiei de Covid-19 în municipiul Suceava. 
Astfel, este amintit că prof. univ. dr. Mihai Dimian a inițiat și coordonat 
dezvoltarea primului laborator de diagnostic Covid-19 din județul 
Suceava la Spitalul Județean Suceava, pe baza liniei semiautomate de 
testare realizată la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 
transferată temporar la spital. Tot el a inițiat și coordonat Centrul de 
Consiliere pentru cadrele medicale (Centrul USV-Reziliență Covid), ce a 
fost extins, ulterior, pentru consilierea psihologică, medicală și logistică 
a persoanelor afectate de Covid-19 din județul Suceava și a studenților 
USV, dar că a inițiat și coordonat activitățile de sprijin acordat Direcției 
de Sănătate Publică Suceava în vederea digitalizării unor activități 
specifice, a amenajării de spații suport în cadrul universității și a selecției 
voluntarilor. 
Totodată, Mihai Dimian a realizat un model adaptat pentru predicția 
evoluției pandemiei în județul Suceava și a necesarului de resurse sau a 



inițiat proiectul de secvențiere a genomului virusului SARS-CoV-2 și 
analizei tulpinilor circulante în România. 

Cosmin 
Romega 

Via Huțulca, un nou 
traseu de drumeție 
în Bucovina, va fi 
marcat joi 
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- Săptămâna aceasta se naște un nou traseu turistic în Bucovina. 
Via Huțulca, un traseu tematic de drumeție, care va pune în valoare 
moștenirea culturală a huțulilor, urmează să fie trasat joi, 22 iulie, cu 
ajutorul voluntarilor, de către Asociația pentru Turism Bucovina. 
Traseul va avea ca punct de plecare pasul Ciumârna (cunoscut sub 
numele de pasul Palma) și va traversa localitățile Vatra Moldoviței – 
Moldovița – Argel – Brodina de Jos – Brodina de Sus – Izvoarele Sucevei 
– Ulma, făcând legătura cu fantastica Via Transilvanica, ce se bucură de 
un succes uriaș printre iubitorii de drumeție din țară și din străinătate. 
Acest nou traseu, având un grad de dificultate ușor spre mediu, va putea 
fi parcurs în etape cuprinse între 7 și 15 km și va fi implementat în teren 
atât din resursele proprii ale APT Bucovina, cât și cu sprijinul comunității 
locale, prin voluntariat, sponsorizări și donații. 
Traseul a fost identificat în teren și configurat de către specialiști membri 
ai APT Bucovina: Pascal Garnier, Petrică Ariciuc și Ionuț Loba, cu 
sprijinul lectorului universitar Dinu Oprea, de la Facultatea de Geografie 
a Universității „Ștefan cel Mare Suceava”, și al unor reprezentanți ai 
comunității de huțuli.[…] 

Stelian 
Borhan 

Întâlnire cu 
discipolii lui Vasile 
Lovinescu 
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- Sâmbătă, 17 iulie 2021, la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” s-a 
desfășurat, în cadrul Zilelor Municipiului Fălticeni, o evocare a lui Vasile 
Lovinescu  și vernisajul expoziției de pictură „Suflet și culoare” a 
artistului plastic Teodor Vișan. Evenimentul, la care au fost prezenți o 
parte din discipolii lui Vasile Lovinescu, cei care îi cunosc sau îi 
cercetează opera, scriitori, lingviști, dar și un numeros public a avut loc 
în preajma comemorării a 45 de ani de la moartea folcloristului Vasile 
Gh. Popa (n. 23 noiembrie 1912, – d. 18 iulie 1976)  și a 37 de ani de la 
moartea eseistului fălticenean Vasile Lovinescu (n. 17 decembrie 1905 – 
d. 14 august 1984).[…] 
Doctor în litere al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof Alina 
Bărbuță Negru  și-a prezentat lucrarea intitulată „Vasile Lovinescu, 
hermeneut al literaturii române”, cu care a obținut doctoratul, în 2017, 
sub coordonarea lui Cassian Maria Spiridon.[…] 

Dana 
Humoreanu 

Trei centre de 
vaccinare anti-covid 
din Suceava își 
suspendă activitatea 
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- Rata redusă de vaccinare împotriva Covid-19 înregistrată în municipiul 
Suceava a determinat administrația locală, cu acordul Direcției de 
Sănătate Publică, să decidă suspendarea activității a trei centre de 
vaccinare în luna august. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a anunțat, 
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miercuri, în conferință de presă, că centrele de vaccinare organizate la 
Școala Gimnazială „Miron Costin”, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și 
Universitatea „Ștefan cel Mare” se vor închide în perioada 1-31 august 
a.c.. Rămân deschise cel de la Iulius Mall și centrul drive-thru din 
parcarea Shopping City Suceava. 
Programul de funcționare de la centrul de vaccinare de la Iulius Mall 
Suceava va fi 8-20, cu tipurile de vaccin Moderna, Pfizer, AstraZeneca și 
Johnson&Johnosn.    
La centrul de la Shopping City, se vor face vaccinări cu Pfizer 
și Johnson&Johnson 
Potrivit primarului, în ultima săptămână în centrele din municipiul 
Suceava s-au vaccinat anti-covid 823 de persoane, dintre care 31 de 
persoane la școala „Miron Costin”, 103 persoane la centrul de la colegiul 
„Ștefan cel Mare”, 379 la Iulius Mall și 247 la centrul drive – thru. 
Numărul vaccinurilor administrate a crescut cu 100 față de perioada 
anterioară, dar este tot redus, față de așteptările autorităților.  
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