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- Primarul Ion Lungu 
a oferit titlurile de 
cetatean de onoare 
rectorului USV 
Valentin Popa 
pentru efortul de a 
obtine HG pentru 
Facultatea de 
Medicina si 
prorectorului Mihai 
Dimian pentru 
activitatea de 
cercetare 

ziare.com 
01.10.21 

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a folosit oportunitatea festivității de 
deschidere a noului an universitar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava pentru a oferi titlurile de cetățean de onoare al municipiului 
Suceava rectorului USV, prof. dr. ing. Valentin Popa și prorectorului 
USV, prof. dr. ing. Mihai Dimian. 
„Vrem să aducem un minim de recunoștință pentru ceea ce se întâmplă 
la USV. Am aprobat în Consiliul Local mai multe titluri de cetățeni de 
onoare pentru persoane de la Universitate și astăzi aș vrea să înmânez 
două titluri de cetățean de onoare, domnului rector Valentin Popa și 
domnului prorector Mihai Dimian”, a spus Ion Lungu. 
El a arătat că rectorului USV Valentin Popa titlul de cetățean de onoare a 
fost acordat în principal pentru efortul făcut de a obține Hotărârea de 
Guvern pentru înființarea Facultății de Medicină. 
„Domnule rector Popa, pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră la 
Universitate în ultimii nouă ani, pentru efortul pe care l-ați depus în a 
obține această Hotărâre de Guvern pentru Facultatea de Medicină. Nu e 
simplu. Sunt aici eu, este și domnul președinte Flutur. Știm cât de greu 
se obține o Hotărâre de Guvern. Vă felicităm. Și pentru ceea ce s-a 
întâmplat în municipiu. Faptul că unul din primele proiecte pe care le-ați 
aprobat și semnat a fost grădinița nouă de la Ițcani și pentru toată 
amprenta pe care v-ați pus-o aici în Universitate și direct pe orașul nostru 
vă felicităm în numele comunității”, a spus Ion Lungu. 
El a oferit titlul de cetățean de onoare și prorectorului Mihai Dimian. 
„Domnul prorector Dimian este cercetător. Dumneavoastră, din 
universitate îi cunoașteți mai bine meritele pe care le are în activitatea de 
cercetare. Eu m-aș referi în primul rând la solidaritatea de care a dat 
dovată universitatea atunci când eram într-o situație foarte delicată în 
carantină în pandemie”, a spus Ion Lungu. 
Primarul a amintit de perioada în care au fost instalate primele aparate 
de testare RT-PCR în Suceava, dar și de sprijinul constant pe care 
prorectorul Mihai Dimian l-a acordat municipalității în perioada 
pandemiei cu noul coronavirus. 
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De menționat este că și rectorul emeritus al USV, prof. dr. ing. Adrian 
Graur, a primit din partea Consiliului Local Suceava titlul de cetățean de 
onoare al municipiului Suceava, dar acesta urmează să-i fie înmânat în 
cadrul altei ceremonii. 

- Rector USV: 
Numărul studenţilor 
din ţări non-UE a 
crescut de zece ori 
datorită reputaţiei 
universităţii 

edumanager.ro 
04.10.21 

- Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), prof. univ. dr. 
ing. Valentin Popa, a declarat, la festivitatea de deschidere a noului an, 
că reputaţia instituţiei academice, a absolvenţilor, dar şi 
internaţionalizarea universităţii a făcut ca numărul studenţilor să fie 
constant peste 10.000, deşi cel al absolvenţilor de liceu este în scădere. 
El a spus că nu mai puţin 545 de boboci din acest an provin din alte ţări, 
majoritatea din Republica Moldova, Ucraina şi Siria. 
„Ne bucurăm că în ultimii ani, deşi numărul absolvenţilor de liceu 
continuă să scadă, numărul absolvenţilor universităţii sucevene creşte 
constant şi trece, din ce în ce mai mult, peste 10.000 (…) Avem un record 
de 545 de boboci care au domiciliul în afara graniţelor României şi care 
provin din 27 de ţări. Pe podium se află Republica Moldova, Ucraina şi, 
neaşteptat sau paote aşteptat, pe locul trei Siria. Practic, numărul lor este 
de zece ori mai mare”, a spus rectorul Valentin Popa. 
El a arătat că mulţi dintre studenţii străini plătesc taxă în valută între 
2.200 şi 2.800 de euro pe an, dar sunt şi studenţi din străinătate bursieri 
ai statului român. 
„Recunoaşterea internaţională a USV, rezultatele ştiinţifice, proiectele 
internaţionale au dat roade. Doar anul trecut USV a susţinut cu peste un 
milion de lei publicarea de articole ştiinţifice în cele mai prestigioase 
reviste din lume”, a spus Popa, adăugând că prin asemenea rezultate USV 
se va putea menţine printre primele zece universităţi din ţară şi anul 
viitor. 
Anul acesta universitar începe cu o nouă facultate, cea de Medicină şi 
Ştiinţe Biologice, aceasta fiind a 11-1 facultate din cadrul USV.  
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- Decanul Facultatii 
de Medicina din 
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- Noul an universitar a debutat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava cu o premieră istorică după ce cea de-a 11 facultate nou 



Suceava, 
prof.univ.dr. Mihai 
Covasa: Este o zi 
istorica pentru USV. 
Avem pentru prima 
data la Suceava o 
Facultate de 
Medicina. Cu o 
echipa tanara si 
dedicata vom ajunge 
acolo unde ne-am 
planificat si unde ne 
dorim. 
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înființată, Facultatea de Medicină și Științe Biologice, este funcțională și 
va avea 7 programe de studii. 
„Este într-adevăr o zi istorică, ziua de 1 octombrie 2021, va rămâne în 
istoria Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, avem pentru prima 
dată la Suceava o Facultate de Medicină. Am început aceste demersuri, 
acum mai bine de 10 ani, iar efectiv din 2012 am deschis două programe 
de studiu, programul de Nutriție și Dietetică și cel de 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare, atunci am început cu un singur 
cadru didactic și acela am fost eu, iar într-un timp relativ scurt, avem 
acum 28 de cadre didactice titulare și 52 de cadre didactice asociate în 
cadrul acestei noi facultăți”, a declarat prof.univ.dr. Mihai Covaşă, 
decanul Facultății de Medicină din cadrul USV. 
Referitor la cadrele didactice, decanul Facultății de Medicină, a precizat, 
vineri, într-o conferință de presă că din cele 28 de cadre didactice 
titulare, 14 sunt medici, specialiști pe diferite specialități, de la chirurgie 
orală, la oncologie, reumatologie, la medicină internă și nefrologie, dar și 
medicină de laborator, medicină legală, care acoperă disciplinele clinice, 
precum și cadre didactice care vor acoperi disciplinele preclinice. 
„Am reușit să atragem oameni tineri. Chiar astăzi își începe activitatea 
aici la Suceava și un medic chirurg de la Spitalul de Neurochirurgie din 
Iași, precum și alți medici din domeniul stomatologiei care vor fi parte a 
programului de Tehnică Dentară”, a spus Covașă. 
Cei doi prodecani din conducerea facultății sunt conf. dr. Andrei Lobiuc 
și dr. Balan Lăcrămioara. 
„Echipa care va conduce această facultate va fi formată din oamenii care 
sunt devotați și motivația care să continue acest proces. Vom avea doi 
prodecani, unul care se va ocupa de partea preclinică și acesta va fi 
domnul conf. dr. Andrei Lobiuc și cel de-al doilea prodecan va fi doamna 
dr. Balan Lăcrămioara, medic legist, care se va ocupa de partea clinică, 
relația cu Spitalul Județean Suceava și relația cu alți parteneri externi”, a 
spus prof.univ.dr. Mihai Covaşă. 
Cu un buget relativ mic, Facultatea de Medicină și Științe Biologice, speră 
să facă și în continuare cercetare și să realizeze performanță în acest 
domeniu. 
„Condițiile de buget, așa cum bine știm sunt minime. Dar pentru mine 
este o surpriză, când fac comparație cu bugetele universităților mari 
europene sau din SUA. Aici la Suceava vorbim de un buget de 
40.000.000 de lei și în condițiile acestea, ceea ce se realizează la noi, este 
extraordinar și asta se datorează oamenilor care sunt devotați și stau aici 



zi și noapte pentru a crea condiții studenților, pentru ai atrage, dar și 
pentru a oferi comunității o îngrijire cât mai bună din punct de vedere al 
sănătății. În acest context, am putut vedea cu toții, implicarea și efectul 
pe care la avut cercetarea făcută de USV cu privire la COVID-19”, a 
declarat dr. Mihai Covaşă. 
„Într-adevăr, este doar o cărămidă pusă la dezvoltarea acestei facultăți, 
procesul este lung dar cu această echipă tânără și  dedicată vom ajunge 
acolo unde ne-am planificat și unde ne dorim”, a conchis prof.univ.dr. 
Mihai Covaşă, decanul Facultății de Medicină din cadrul USV. 

Radu Lupașcu USV a deschis un 
nou an universitar 
cu 11 facultăţi şi 
peste 10.000 de 
studenţi 

monitorulsv.ro 
04.10.21 

- La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc în prima zi a 
lunii octombrie deschiderea noului an universitar 2021-2022. Având în 
vedere condițiile pandemice în derulare festivitatea a fost organizată în 
aer liber, în campusul universității începând cu ora 10.00, la ea 
participând conducerea universității, autorități județene și locale, 
profesori și studenți. 
După intonarea imnului Universității „Ștefan cel Mare” a luat cuvântul 
rectorul USV Valentin Popa, care a vorbit despre dezvoltarea universității 
sucevene și programele noi de studiu prezente în planul de învățământ, 
precum și despre investițiile în infrastructura universității, unele aflate 
în derulare iar altele în stadii de demarare. El a spus: „Aș dori în primul 
rând să-i felicit pe cei 4.046 de noi studenți ai universității din Suceava. 
Ne bucurăm că în ultimii ani, deși numărul absolvenților de licee a scăzut 
și continuă să scadă, numărul de studenți ai universității «Ștefan cel 
Mare» crește constant și trece, din ce în ce mai mult, peste 10.000. Acest 
fapt se datorează reputației universității și a absolvenților noștri, cât și 
internaționalizării instituției noastre. Începem acest an universitar cu 
patru noi programe de licență care își primesc bobocii în primul an de 
studiu: Drept European și Internațional, Tehnică Dentară, Robotică 
precum și Biologie. Avem un număr record de 545 de boboci care își au 
domiciliul în afara granițelor țării, care provin din 27 de țări din afara U. 
E., numărul lor fiind de 10 ori mai mare decât în ceilalți ani.” 
Având în vedere noul val pandemic, rectorul Valentin Popa a transmis 
celor prezenți: „Mă bucur foarte mult că numărul studenților care au 
optat pentru a intra în căminele studențești și care s-au vaccinat se 
apropie de 70%, un procent peste media globală a Uniunii Europene. Îi 
felicit pentru că au ales această opțiune și îi îndemn și pe ceilalți studenți 



să se gândească că pot să facă acest pas. Vaccinarea nu te ferește de boală, 
dar te ajută să treci mult mai ușor prin ea. Dezideratul acestui nou an 
universitar este trecerea la o viață normală, la o activitate normală cu 
vaccinare și cu testare. Începem activitatea de învățământ față în față, în 
amfiteatre, săli de seminarii sau laboratoare, dar suntem pregătiți să 
trecem oricând în scenariul hibrid dacă situația o cere.”, iar noilor 
studenți veniți pe băncile universității sucevene le-a transmis: ”Dragi 
boboci, astăzi intrați într-o universitate de prestigiu unde veți întâlni 
profesori excepționali, din care unii vă vor deveni modele. Să nu așteptați 
însă ca totul să vină de la ei. Munca individuală rămâne pentru orice 
student principalul mijloc de dobândire a cunoștințelor și abilităților 
necesare practicării meseriei pentru care vă pregătiți. Trebuie să aveți 
încredere în voi că veți reuși și vă invit dragi studenți, stimați colegi, să 
demonstrăm unii altora că avem încredere în noi și putem pune în 
aplicare sloganul universității noastre: «Să visăm, să creăm și să 
inovăm».” […] 

- Gheorghe Flutur, la 
deschiderea noului 
an universitar: 
„Urmează să dăm 
terenul pentru 
construirea 
Facultăţii de 
Medicină” 

suceavalive.ro 
01.10.21 

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost 
prezent la deschiderea noului an universitar la Universitatea „Ștefan cel 
Mare”. Acesta i-a felicitat pe profesori și studenți pentru performanțele 
pe care le-au înregistrat până acum. De asemenea, Flutur le-a urat succes 
bobocilor care vor studia începând cu acest an la universitatea suceveană. 
Pe de altă parte, șeful administrației județene a subliniat că apreciză 
eforturile Universității „Ștefan cel Mare” Suceava în lupta cu pandemia 
de coronavirus, precizând că instituția superioară de învățământ merită 
aplauze îndelungi. 
„Încep prin a mulțumi Universității «Ștefan cel Mare» Suceava pentru 
implicarea excepțională la nivel academic, dar și pragmatic în lupta 
contra pandemiei. N-am să uit niciodată că ați fost primii care v-ați pus 
la dispoziție priceperea, pregătirea și curajul ca să fiți alături de noi în 
această luptă care, din păcate, a debutat aici, la Suceava”, a declarat 
președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. 
Acesta a adăugat că numărul mare de boboci ce vor studia la USV arată 
că instituția superioară de învățământ este din ce în ce mai apreciată. 
Totodată, șeful administrației județene a reamintit celor prezenți că s-a 
implicat activ în parteneriatul cu USV, chiar din veremea în care era 
director al Direcției Silvice, perioadă în care a donat USV clădirea în care 
funcționează astăzi rectoratul universității. 
„A doua semnătură nu e foarte departe. Urmează să vă dăm terenul 
pentru construirea Facultății de Medicină. Cred foarte mult în 



parteneriatul cu Spitalul Județean Suceava, pe care dorim să îl 
transformăm în Spital Clinic, iar asta se poate face doar cu o Facultate de 
Medicină”, a adăugat Gheorghe Flutur. 

- Guvernul a aprobat 
indicatorii tehnico-
economici pentru 
primul cămin 
studenţesc ce se va 
construi în 
campusul II al 
universităţii 
sucevene. 

crainou.ro 
01.10.21 

- Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri o hotărâre prin care se 
stabilesc indicatorii tehnico-economici în vederea construirii unui cămin 
studenţesc al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) în 
campusul 2 al acesteia, situat în satul Bulai din comuna Moara. 
Construcţia căminului studenţesc va fi realizată prin Compania 
Naţională de Investiţii (CNI – SA), iar finanţarea se va face de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, 
din venituri proprii ale USV, precum şi din alte surse legal constituite, 
conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a depus în 2017 solicitări 
pentru construcţia de cămine studenţeşti de 900 de locuri în campusul 2 
din comuna Moara, dar şi unul de 200 de locuri în apropierea sediului 
ISU Suceava. 

Irina Pana Andrei Ursachi are 
29 de ani şi a 
absolvit Facultatea 
de Drept şi Ştiinţe 
Administrative din 
cadrul Universităţii 
Ştefan cel Mare din 
Suceava. 

forbes.ro 
02.10.21 

- Andrei Ursachi are 29 de ani și a absolvit Facultatea de Drept și Științe 
Administrative din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. 
Spiritul antreprenorial l-a deprins încă de pe băncile liceului, când a 
început să le vândă diverse lucruri colegilor săi. Tânărul spune că se 
trezește zilnic la 5:00 dimineața și petrece aproximativ trei ore pe zi în 
solitudine. „În perioada aceasta, lucrez activ asupra mea și în același timp 
stabilesc viziunea și strategia pe care le voi aborda în provocările cu care 
mă confrunt.” 
La 18 ani, Andrei a înființat prima sa societate comercială alături de un 
asociat, care între timp a evoluat într-o agenție de publicitate. Câțiva ani 
mai târziu a dezvoltat în paralel o agenție de recrutare de personal și 
câteva site-uri de comerț electornic. „La 23 de ani dețineam trei companii 
care genereau venituri pasive de peste zece mii de euro pe lună. Ulterior, 
am început să mă implic ca adviser/ investitor și în alte startup-uri care, 
sub coordonarea mea, au adunat peste un milion de euro din 
crowdfunding. Datorită experienței extinse în domeniul marketingului 
digital, în 2018, am început să fac și marketing afiliat – zonă în care am 
obținut distincții precum «Top Affiliate» la companii ce au ajuns 
unicorni.” […] 
 

 


