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- Rectorul Valentin 
Popa: La Facultatea 
de Medicină și 
Științe Biologice 
așteptăm să fie 
epuizate locurile 

radiotop.ro 
30.05.22 

- Admiterea 2022 la Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava va avea 
loc atât online, cât și fizic. Anunțul a fost făcut de rectorul Valentin Popa 
într-o intervenție telefonică la Radio Top. Acesta crede că, la fel ca în anii 
precedenți, înscrierile se vor încheia cu succes. Rectorul a afirmat: „De 
regulă, la un sfert din programele de studiu se ocupă locurile bugetate și 
cu taxă, lucrând astfel la capacitatea maximă aprobată de Agenția 
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS, 
Locurile sunt cele tradiționale. Nu avem programe noi la admiterea din 
vară, probabil că vor fi la cea din toamnă. Avem doar două masterate în 
premieră, la Facultatea de Istorie și Geografie. La Facultatea de Medicină 
și Științe Biologice așteptăm să fie epuizate locurile. Apoi, Facultatea de 
Educație Fizică și Sport are programe căutate și rareori rămân locuri 
libere. Evident, IT-ul, cu Calculatoarele, cu Automatizările, cu 
Electronica, stă în top. La Facultatea de Științe ale Educației și la 
Facultatea de Drept și Științe Administrative avem, în general, înscrieri 
de două sau de trei ori peste numărul de locuri posibil de ocupat”. 
Profesorul Popa a mai spus: „Așteptăm cu interes să vedem cum răspund 
în acest an studenții români din regiune, dar și cei din Republica 
Moldova și mai ales din Ucraina, care au locuri special pregătite”. 
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Hriscu Bianca Investiții în educație 
și sănătate la 
SUCEAVA: 
Facultate de 
Medicina și Spitalul 
Universitar 

newsmoldova.ro 
31.05.22 

- Înființarea oficială în anul universitar 2021 – 2022 a Facultății de 
Medicină și Științe Biologice în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava reprezintă încununarea unui efort de 10 ani, care a început în 
2012, când au fost activate primele programe de studiu în domeniul 
Sănătate 
Publicația „News Moldova”, în contextul editării revistei economice 
„Moldova Invest”, este interesată să surprindă natura economică a 
investiției în educație realizată prin funcționarea în noua facultate a 7 
programe de studiu (6 la nivel de licență și 1 la nivel de masterat): 
Nutriție și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență 
medicală generală, Tehnică dentară, Biologie și Biochimie, respectiv 
Nutriție și recuperare medicală – program de masterat în domeniul 
Medicină. 
Referitor la cheltuielile cu resursa umană, rectorul Valentin Popa a 
detaliat pentru Moldova Invest că aceste cheltuieli pot fi evaluate dacă ne 



gândim la numărul de contracte semnate cu cadre medicale. 
Valentin POPA, Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava:  
din totalul de aproximativ 60 de cadre didactice la FMSB, jumătate sunt 
cadre medicale angajate în spital, dintre aceștia 9 fiind cadre didactice 
titulare iar 21 cadre didactice asociate. 
Referitor la gradele didactice, regăsim 2 conferențiari și 7 șefi de lucrări 
printre titulari, iar dintre cei asociați, aproximativ 25% ocupă posturi de 
șefi de lucrări și restul, de asistenți. 
Cheltuielile propriu-zise cu această resursă umană sunt semnificative, 
având în vedere că titularii sunt angajați cu normă întreagă în Facultate, 
iar tarifele orare la plata cu ora sunt comparabile sau mai mari decât la 
alte instituții similare la nivel național. 
De asemenea, precizăm că numărul de ore ținute, și ne referim în special 
la regimul de plata cu ora, acoperă 5 programe de studii, ceea ce 
înseamnă, în total, un număr semnificativ de ore regăsite în acest tip de 
contracte. 
Gradul de interes al tinerilor față de posibilitatea absolvirii programei 
universitare oferite de nou înființata Facultate de Medicină și Științe 
Biologice de la USV determină și componenta de venituri a bugetului 
universității. rectorul Popa ne-a oferit detalii referitoare și în privința 
veniturilor înregistrate din încasarea taxelor școlare 
Programele de studii din domeniul de sănătate oferite sunt printre cele 
mai atractive la nivel național și îmbină, atât specializări cu caracter 
preclinic, cât și clinic. 
Un pas semnificativ în această direcție a fost autorizarea programului de 
Biologie, activ începând cu anul universitar curent și a celui de 
Biochimie, care se va activa începând cu anul următor. De altfel, 
înființarea acestor 2 programe a precedat constituirea FMȘB. 
Referitor la gradul de interes al tinerilor față de această facultate și, 
implicit, de programele oferite, amintim faptul că, în anul 2020, s-a 
realizat un sondaj online cu privire la perspectiva tinerilor, iar în 13 ore, 
au răspuns 733 de persoane, 75% optând pentru dezvoltarea unui 
program de biochimie și 25% pentru dezvoltarea unui program de 
biologie, a indicat Valentin POPA. [...] 

- Rectorul USV: 
Alianța Franceză 
este un lucru foarte 
bun pentru 
universitate, dar mai 
degrabă e un lucru 

radiotop.ro 
30.05.22 

- Rectorul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava, profesorul 
universitar doctor inginer Valentin Popa, susține că s-a înregistrat un 
progres extraordinar în relațiile Bucovina-Franța, după ce în urmă cu un 
an aici a apărut filiala Alianței Franceze. Rectorul este președintele 
Alianței și a mai spus că un merit deosebit în constituirea acesteia îl are 
ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, care, la sfârșitul 

centruldepresa.ro 
30.05.22 



foarte bun pentru 
comunitatea 
suceveană 

săptămânii trecute a primit titlul de cetățean de onoare al Sucevei. Într-
o intervenție telefonică, la Radio Top, profesorul Popa a afirmat: 
„Doamna Auer a fost des în Suceava, este foarte des în universitate. Anul 
acesta a fost de două ori, iar în iunie va reveni. Am avut săptămâna 
trecută la universitate <Maratonul de Business> organizat de Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România și Alianța 
Franceză. A fost și doamna ambasador. Mă bucură foarte mult că, în 
sfârșit, se întâmplă ceva în zona francofoniei, că avem multe activități 
foarte, foarte interesante. La <Maratonul de Business> au venit foarte 
mulți reprezentanți ai mediului economic. A fost o întâlnire benefică. 
Faptul că punem laolaltă mai mulți oameni din mediul economic și mai 
multe cadre didactice nu este decât un lucru bun. M-am ales cu câteva 
burse pentru studenți, m-am ales cu o cooperare între mediul universitar 
și mediul sanitar pentru câteva proiecte, câteva idei de cercetare extrem 
de importante. Pentru mine <Maratonul de Business> a fost un succes. 
Am avut și un maraton cultural. A fost lansarea de carte <Istoria 
traducerilor>, singura făcută în România, și a șaptea făcută la nivel 
european, urmată de un simpozion privind traducerile la care a asistat și 
doamna ambasador, care a acordat trei ordine de merit. Anul trecut, 
ambasadoarea i-a acordat profesorului universitar doctor Sanda-Maria 
Ardeleanu Ordinul Național <Legiunea de Onoare>, în grad de Cavaler. 
Acestea sunt doar câteva picături dintr-o mare de evenimente care au loc 
în luna mai la universitate. În mai, așa este normalitatea”. 
Rectorul USV a mai arătat că universitatea suceveană colaborează de mai 
multă vreme cu instituții academice din Franța și a subliniat: 
„Colaborarea pe linie de Alianță Franceză se dezvoltă mai mult pentru 
lectorii de limba franceză. Avem mai multe acțiuni în Agenția 
Universitară a Francofoniei. Noi cu Franța avem și doctorate în cotutelă. 
Alianța Franceză este un lucru foarte bun pentru universitate, dar mai 
degrabă e un lucru foarte bun pentru comunitatea suceveană, pentru 
comunitatea bucovineană”. 

- Prințul Charles, 
discurs în limba 
română, la lansarea 
celui mai mare 
proiect 
transfrontalier de 
reîmpădurire din 
Europa, la Sibiu 

capital.ro 
30.05.22 

- Zi mare pentru România. Astăzi se lansează cel mai mare proiect 
transfrontalier de reîmpădurire din Europa. Este vorba despre proiectul 
„SUPERB”, la care participă și Prințul Charles, dar și alte mari 
personalități cunoscute. 
Potrivit ultimelor informații, Prințul de Wales a ajuns înainte de ora 
16.00 la Sibiu și participă la Sala Thalia, la lansarea proiectului care are 
o importanță deosebită pentru întreg continentul. Deși a ajuns mai 
devreme, acesta nu a făcut declarații publice înainte de începerea 
evenimentului. 
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30.05.22 Evenimentul deschis de Prințul Charles, „ThinkForest” combină 
discursuri inspiraționale, prezentări de descoperiri științifice, discuții și 
muzică și mâncare tradiționale românești. Practic, astăzi se sărbătorește 
curentul de refacere a biodiversității pădurilor și de promovare a 
bioeconomiei circulare în beneficiul oamenilor și al planetei. [...] 
Acesta a fost realizat de un grup de oameni de știință din 10 țări europene 
și oferă factorilor de decizie, precum și managerilor de păduri și peisaj, o 
mai bună înțelegere a subiectului complex al biodiversității în contextul 
pădurilor europene. 
Având în vedere importanța noului proiect pentru întreaga Europă, în 
cadrul evenimentului participă numele destul de cunoscute. Printre 
acestea se numără și dr. Elisabeth Pötzelsberger, de la European Forest 
Institute, prof. Bart Muys, de la Universitatea din Leuven, Belgia, prof. 
Laura Bouriaud, de la Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România, 
Christophe Dürr, șef de secție la Oficiul Federal pentru Mediu, Elveția și 
Barbara Promberger, de la Fundația Conservare Carpathia, România. 
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Oana Nuțu Aur și bronz la 
EuroINVENT 2022 
pentru studenții de 
la Facultatea de 
Inginerie Alimentară 
Suceava 

obiectivdesuceava.ro 
31.05.22 

- În perioada 26-28 mai a.c., studenți și cadre didactice de la Facultatea de 
Inginerie Alimentară, din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 
au participat la a XIV-a ediție a salonului de invenții EuroINVENT, ce a 
avut loc la Iași. Au fost prezentate două brevete, ambele fiind premiate 
de către juriul salonului. 
Este vorba despre brevetul „Înghețată funcțională cu conținut redus de 
grăsime și procedeu de obținere a acesteia” – înghețată cu urdă și nuci 
verzi, autori: Adriana Dabija, Georgiana Gabriela Codină, Mircea Petruț 
Șestac, care a obținut Medalie de aur și brevetul „Vafe aglutenice și 
funcționale și procedeu de obținere a acestora”, autori: Adriana Dabija și 
Ancuța Chetrariu, premiat cu Medalie de bronz. 
La cea de-a 14-a ediție EuroInvent – Expoziția Europeană a Creativității 
și Inovării, au participat zeci de inventatori și cercetători din țară și din 
străinătate. Au fost premiate cele mai bune din cele peste 500 de invenții 
și proiecte de cercetare. EuroInvent a fost organizat sub înaltul patronaj 
al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, fiind singurul 
eveniment din România care se desfășoară cu sprijinul IFIA – 
International Federation of Inventors’ Associations și WIIPA – World 
Inventions Intellectual Property Associations. 

- O echipă USV a 
câștigat Best 
Business Plan, la 
Competiția 
Company of the Year 

suceavalive.ro 
31.05.22 

- Miercuri, 25 mai a.c., Junior Achievement România a organizat, on-line, 
finala națională a celei mai importante competiții de antreprenoriat 
pentru studenți, Company of the Year 2022. Dintre cele 300 de echipe 
înscrise în competiție (secțiunile elevi și studenți), în urma parcurgerii 
mai multor etape, echipa Broken Tape de la Universitatea „Ștefan cel 
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2022 30.05.22 Mare” din Suceava (USV) a câștigat premiul Best Business Plan. Proiectul 
echipei a constat în realizarea unei aplicații, constând într-un sintetizator 
de voce cu două interfețe, pentru două categorii de utilizatori – 
persoanele care realizează compoziții muzicale și persoanele care 
folosesc aplicații „text to speech” în comunicarea zilnică. Ideea 
proiectului s-a născut în contextul în care aplicațiile deja existente pe 
piață nu satisfac pe deplin cerințele consumatorilor.  
Echipa USV a fost alcătuită din studenții Gabiel Cezarin Popovici și 
Corina Simon, de la programul de studiu Media digitală din cadrul 
Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, coordonați de 
conf.univ.dr.ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță. 
Acesta a declarat: „Mă bucură faptul că am reușit să câștigăm acest 
premiu cu o echipă formată din studenți de la unul dintre cele mai noi și 
atractive programe de studii ale universității – Media digitală. Studenții 
au realizat toate părțile componente ale unei companii, de la plan de 
afaceri (cu imagine de brand și management financiar,) până la un 
produs prototip, aproape de comercializare.  Personal, sunt la a cincea 
participare consecutivă în finala competiției, în anii anteriori ajungând 
în finală cu echipe de studenți de la Facultatea de Inginerie Alimentară și 
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Anul acesta 
am coordonat 4 echipe formate din studenți din domeniul ingineriei și 
cel al științelor comunicării. Această competiție anuală este una în mai 
multe etape, finala fiind precedată de semifinale și participarea în 
Incubatorul JA Bizz Factory. Este demn de menționat și faptul că USV a 
fost universitatea cu cele mai multe echipe în finală – 3 din totalul de 14. 
Celelalte două echipe au fost coordonate de colege din cadrul 
Laboratorului de incubare a afacerilor al universității noastre, 
prof.univ.dr. Carmen Nastase și lect.univ.dr. Mihaela State”. 
Incubatorul Național de Afaceri JA BizzFactory este cea mai importantă 
componentă a programului internațional de antreprenoriat Junior 
Achievement, având ca obiective dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale, digitale și de comunicare necesare pentru profesiile 
viitoare și motivarea studenților pentru a trece de la idee la afacere pilot 
sau start-up. Junior Achievement este cea mai mare organizație 
internațională non-profit în domeniul educației economice și 
antreprenoriale, cu programe în peste 100 de țări din lume. 
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- Carte cu 27 de autori 
europeni, lansare la 
Colegiul Național 
”Ștefan cel Mare” 

radiotop.ro 
30.05.22 

- Marți, 31 mai, începând cu ora 13.00, în Aula <Simion Florea Marian> a 
Colegiului Național <Ștefan cel Mare> din Suceava va fi lansată cartea 
„Autoportretul Europei prin scriitorii săi”. Cartea reunește textele a 27 de 
scriitori europeni și a apărut sub coordonarea francezului Olivier Guez. 

ziarelive.ro 
30.05.22 



Evenimentul este organizat de Institutul francez din România și Alianța 
Franceză din Suceava, în parteneriat cu Universitatea <Ștefan cel Mare> 
și Colegiul Național <Ștefan cel Mare>. Născut la Strasbourg, Olivier 
Guez a studiat științe politice la Strasbourg în perioada 1992-1996, apoi 
la London School of Economics în anii 1996 și 1997 și la College of Europe 
din Bruges în perioada 1997-1998. A lucrat ca jurnalist independent 
pentru mai multe canale media internaționale importante, printre care 
New York Times, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Figaro 
Magazine, L’Express și Le Point. La Bruxelles a scris pentru Libération și 
a realizat reportaje în America Latină, Europa și Orientul Mijlociu. La 
lansare va veni și Olivier Guez. El va discuta cu publicul și va acorda 
autografe. Lansarea va fi urmată de un scurt program muzical oferit de 
Corala „Ciprian Porumbescu” a Colegiului <Ștefan cel Mare>. 

- Ordinul Meritul 
Agricol în grad de 
Cavaler, conferit de 
Ambasadoarea 
Franței la Suceava 

intermediatv.ro 
30.05.22 

- Ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, a înmânat însemnele 
Ordinului Meritul Agricol în grad de Cavaler profesorilor Laura și Olivier 
Bouriaud, de la Universitatea „Ștefan cel Mare”, și profesorului Dănuț 
Pavel de la Liceul Agricol din Dorna Candrenilor. În acest mod, a fost 
răsplătită participarea cadrelor didactice la schimburile franco-române. 

- Numeroși suceveni, 
la Cernăuți, de Ziua 
Bucovinei 

centruldepresa.ro 
31.05.22 

- Duminică, 28 noiembrie, directoarea Bibliotecii Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a 
participat la sărbătorirea Zilei Bucovinei la Cernăuți. Evenimentul a fost 
organizat de Consulatul României la Muzeul Regional pentru Arhitectură 
Populară, iar la acesta au participat sute de persoane. Conform doamnei 
Ardeleanu „au fost discursuri înflăcărate despre România, despre 
Bucovina, cel al doamnei consul Irina Loredana Stănculescu fiind cel mai 
apreciat. Însuși Guvernatorul Regiunii l- a numit o pagina de aur în 
istoria relațiilor dintre cele două popoare, român și ucrainean. S-au 
înmânat diplome pentru merite în cultivarea limbii române, printre care 
doamnei conf. dr. Felicia Vrânceanu și doamnei conf. dr. Cristina 
Paladean, șefa Catedrei de Filologie clasică și romană de la Universitatea 
Yuryi Fedkovici. Numeroase formații artistice au evoluat pe generoasa 
scenă. Angelica Flutur s-a bucurat de un mare succes, fiind foarte 
simpatizată de public”. Printre sucevenii care au participat la 
manifestările de la Cernăuți s-au numărat scriitoarea și jurnalista Doina 
Cernica și criticul literar Mircea A. Diaconu, profesor universitar doctor 
și prorector al universității sucevene. 

 


