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- USV are în acest an 
cel mai mare număr 
de locuri bugetate 
din istoria sa, 
repartizate pe cele 
peste 120 de 
programe de studiu. 
Procesul de 
admitere 2022 
începe din 4 iulie 

newsbucovina.ro 
21.06.22 

- Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) anunță că va începe 
de luni, 4 iulie, concursul de admitere 2022 pentru ciclurile de studii de 
licenţă şi masterat, la toate cele 11 facultăţi. Admiterea demarează la scurt 
timp după ce universitatea suceveană și-a confirmat statutul de instituție 
de învățământ superior de elită, fiind ierarhizată, pentru al doilea an 
consecutiv, în celebrul top internațional QS World University Rankings 
și plasată între primele 1400 de universități ale lumii și între primele 11 
universități din România. 
În acest an, USV va oferi candidaților din regiunea de nord-est, care 
doresc să își înceapă sau să își continue studiile universitare, cel mai 
mare număr de locuri bugetate din istoria sa, repartizate pe cele peste 
120 de programe de studiu la nivel de licenţă, masterat, doctorat, post-
doctorat și formare continuă. 
În ceea ce privește studiile de licență, universitatea îi informează pe 
viitorii candidați că USV și-a continuat politica de actualizare, 
diversificare și adaptare a ofertei educaționale la noile contexte 
economice și sociale. 
Astfel, pentru sesiunea iulie 2022, pe lângă specializările de tradiție, 
absolvenții de liceu se vor putea orienta și către unele noi: Biologie, 
Biochimie, 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 gastronomice și Resurse umane. 
„Evidențiem faptul că, dintre cele 1400 locuri bugetate (fără taxă) 
disponibile la ciclul de studii de licență, 40 de locuri sunt alocate 
absolvenților de liceu din mediul rural, iar 22 de locuri sunt pentru 
absolvenții de liceu proveniți din sistemul de protecție socială și 
candidații de etnie rromă. De asemenea, a fost alocat un număr de 5 
locuri bugetate pentru studii universitare de licență și 5 locuri bugetate 
pentru studii universitare de master, din totalul locurilor bugetate, 
pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, în 
vederea asigurării egalității de șanse și integrării efective în viața socială. 
Candidații înscriși în această categorie au prioritate la înmatriculare”, 
precizează USV. 

centruldepresa.ro 
21.06.22 
estnews.ro 
21.06.22 



Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2022, cu repartizarea 
celor peste 6000 de locuri bugetate și cu taxă pe programe de studiu din 
ciclul de licență, masterat și doctorat, pot fi obţinute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro/. Tot aici sunt cuprinse detalii referitoare la 
specificul fiecărei facultăți și explicații cu privire la probele de concurs. 
[...] 

Radu Lupașcu USV, o instituție 
care promovează 
calitatea educației și 
cercetării, inclusă în 
topurile 
internaționale 

monitorulsv.ro 
21.06.22 

- Performanțele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) în ceea 
ce privește calitatea învățământului și cercetarea au devenit de 
notorietate, după ce rezultatele activității corpului profesoral și de 
cercetare, precum și a studenților, au fost reflectate în mod pozitiv în 
ultimii ani în cele mai importante clasamente mondiale de specialitate. 
În cadrul acestui trend ascendent se înscrie astfel și clasarea instituției 
sucevene de învățământ superior între cele mai performante universități 
din România și într-un eșalon superior al universităților mondiale. 
Cel mai recent clasament care confirmă această creștere permanentă a 
calității domeniilor învățământ și cercetare a fost publicat în urmă cu 
câteva zile sub sigla 
QS World University Rankings 2023. Ediția 2023 a QS World University 
Rankings certifică pentru al doilea an consecutiv parcursul constant al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. După ce în ediția de anul 
trecut a celebrului clasament USV a fost inclusă, în premieră, în rândul 
instituțiilor de învățământ superior relevante la nivel global, în ediția 
2023, universitatea suceveană își menține poziția din eșalonul 
universităților 1.201+, continuând să fie ierarhizată drept una dintre cele 
1.400 de universități de excelență pe plan mondial și între cele mai 
performante 11 universități din România. 
Pentru realizarea ediției 2023 a QS World University Rankings, au fost 
analizate rezultatele a 2.462 de instituții, dintre care 1.422 au îndeplinit 
criteriile riguroase pentru a fi incluse în ierarhizare, cu 124 de intrări noi 
în raport cu ediția precedentă. 
Reflectat la nivel național, în top se regăsesc 13 universități, dintre care 
două sunt nou intrate. Două universități românești, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea din București, au fost 
ierarhizate în eșalonul 1.001-1.200. Alte nouă universități se regăsesc în 
eșalonul 1.201-1.400, între care și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. [...] 

- WWF-România 
lansează un ghid de 
bune practici legate 

wwf.ro 
20.06.22 

- WWF România, în parteneriat cu Facultatea de Silvicultură din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Institutul Ucrainean de 
Cercetare în Silvicultură P.S. Pasternak – UkrRIMF și cu organizația infoest.ro 



de managementul 
lemnului mort, la 
final de proiect 
RESFOR 

16.06.22 Ecosphera din Ucraina a organizat, în Maramureș, o conferință în cadrul 
proiectului „Promovarea lemnului mort pentru creșterea rezilienței 
pădurilor în zona transfrontalieră România-Ucraina” pe scurt RESFOR, 
unde a lansat un ghid de bune bune practici legate de managementul 
lemnului mort, la final de proiect RESFOR. 
Aici beneficiarii au făcut o călătorie virtuală despre rezultatele 
proiectului, care prezentat pașii importanți făcuți în gestionarea durabilă 
a pădurilor și pentru comunități reziliente, prin managementul 
responsabil al lemnului mort. 
Scopul principal al acestei conferințe a fost prezentarea ghidului de bune 
practici în gestionarea lemnului mort, elaborat participativ în cadrul 
Retelei transfrontaliere de cercetarori si experti, care a dus la discuți 
libere despre pașii necesari de operaționalizare a soluțiilor prezentate. 
[...] 

eziarultau.ro 
16.06.22 

- Decanul Facultății 
de Istorie, Florin 
Pintescu: Noi, dacă 
sîntem poziționați 
corect față de Franța 
și dacă știm să 
exploatăm 
momentul, va fi în 
beneficiul țării 

radiotop.ro 
20.06.22 

- Decanul Facultății de Istorie și Geografie de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, profesorul Florin Pintescu, este de părere că vizita de 
săptămîna trecută a președintelui Franței, Emmanuel Macron, în 
România, a fost una politică, însă și cu o conotație militară, care ne poate 
aduce avantaje. Emmanuel Macron s-a întîlnit cu militarii francezi 
staționați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, precum și cu premierul 
Nicolae Ciucă și cu președintele Klaus Iohannis. Într-o intervenție 
telefonică la Radio Top, universitarul a afirmat: „Franța va conduce 
contingentul NATO din România și depinde de cum va fi exploatat acest 
lucru de factorii noștri de conducere. Franța este totuși încă o putere 
regională importantă. Avem legături culturale de aproape două secole. 
Franța a participat la renașterea noastră națională în secolul XIX, iar în 
actualul context al războiului din Ucraina, orice poziționare corectă poate 
trimite semnale pozitive. Noi, dacă sîntem poziționați corect față de 
Franța și dacă știm să exploatăm momentul, va fi în beneficiul țării, va fi 
măcar un beneficiu de imagine”. 

svnews.ro 
20.06.22 
ziarelive.ro 
20.06.22 

- Profesor canadian, 
donație de carte 
pentru Facultatea de 
Inginerie 
Alimentară. Studenți 
de la FIA, în stagii 
de pregătire în 
Canada 

radiotop.ro 
19.06.22 

- Facultatea de Inginerie Alimentară din Universitatea <Ștefan cel Mare> 
din Suceava a primit o importantă donație de carte științifică și de 
documente din partea microbiologului de renume internațional Vania 
Atudorei. Profesorul născut la Botoșani și stabilit în Canada a făcut 
donația săptămîna aceasta, cînd a venit în Suceava la concertul-spectacol 
omagial organizat la Teatrul <Matei Vișniec>, pentru a comemora 80 de 
ani de la moartea celebrului tenor bucovinean Joseph Schmidt. De altfel, 
Vania Atudorei a fost inițiatorul acestui concert. Directorul Bibliotecii 
USV, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a declarat, 



la Radio Top: „Cărțile donate de domnul Atudorei sînt extrem de 
valoroase. Mă bucur că un om ca profesorul Atudorei, care a mers peste 
tot în lume, care a ajutat foarte mulți studenți, tineri cercetători, și-a 
îndreptat interesul către Suceava”. Profesoara Ardeleanu a continuat, 
spunînd: „Microbiolog și specialist pe direcția industriei alimentare, cu 
specializări și cu activități susținute în firme, în universități din Europa 
și din întreaga lume, Vania Atudorei vrea să aducă spre Universitatea 
«Ștefan cel Mare», spre Facultatea de Inginerie Alimentară, o serie de 
proiecte foarte interesante de cercetare științifică, dar și burse pentru 
studenți. Studenți de la FIA ar urma să meargă în stagii de practică în 
Canada”. 

Gabriel 
Toderașcu 

Sucevenii Rață și 
Aciobăniței au 
contribuit din plin la 
câștigarea trofeului 
Silver League, de 
către România 

monitorulsv.ro 
20.06.22 

- Echipa de volei masculin a României a reușit să câștige pentru a doua 
oară trofeul Silver League, după o finală fantastică, în compania 
reprezentativei Finlandei. „Tricolorii” s-au impus cu scorul de 3-2 (17-25, 
25-21, 20-25, 25-23, 15-13), la capătul unui joc în care și-au adus din plin 
contribuția sucevenii Adrian Aciobăniței (14 puncte) și Alexandru Rață 
(9 puncte). Cei doi s-au evidențiat și la victoria din semifinale, cu 3-0 (25-
20, 25-19, 25-20), împotriva echipei țării gazdă, Ungaria, partidă în care 
Rață a punctat de 10 ori, iar Aciobăniței și-a trecut în cont 6 reușite. 
În urma acestui succes, în 2023 România va evolua din nou în prima 
divizie a voleiului continental, Golden League.  
La cei doar 21 de ani ai săi, Alexandru Rață este dublu campion național 
și câștigător al Cupei României cu Arcada Galați. Crescut într-o familie 
de sportivi de performanță, atât tatăl, Sorin, cât și mama, Elena, 
practicând în tinerețe cu succes atletismul, Alex a fost descoperit la LPS 
Suceava de profesorul Tudor Orășanu, cu care a și jucat mai apoi la 
echipa locală de seniori, CSM. 
În paralel cu sportul, Alexandru Rață urmează cursurile Facultății de 
Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, fiind în anul III de studiu. 
Adrian Aciobăniței este fălticenean la origine, iar pasiunea pentru volei 
i-a fost insuflată de tatăl său, Cezar. Primii patru ani ai junioratului i-a 
petrecut la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane”, sub îndrumarea 
profesorului Ionel Ciocan. Ulterior s-a mutat cu familia la Botoșani, de 
unde a făcut pasul în prima ligă din România, la Tomis Constanța. 
Evoluțiile constant bune l-au propulsat de foarte tânăr în anturajul 
echipei naționale, aducându-i un transfer în Germania, pe când avea 
doar 18 ani. Adrian este campion al Franței, cu Cannes, iar anul trecut a 
câștigat Supercupa, în Hexagon, cu Chaumont. 



- Ca să nu se mai 
împrumute și pentru 
a putea organiza 
evenimentele pe 
care le dorește, 
universitatea 
sucevean își ia pian 

radiotop.ro 
17.06.22 

- Din toamnă, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va dispune de 
un pian performant. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de directorul 
Bibliotecii USV, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu. 
Profesoara a declarat că rectorul Valentin Popa a făcut demersuri în acest 
sens la Ministerul Educației, iar instrumentul muzical va ajunge probabil 
în septembrie. O perioadă, instituția academică suceveană a împrumutat 
un pian de la Universitatea „George Enescu” din Iași. Instrumentul 
muzical pe care-l va achiziționa universitatea va fi instalat în Auditorium-
ul „Joseph Schmidt”. Sanda-Maria Ardeleanu a arătat că din cauza lipsei 
unui pian, concertul special omagial <Joseph Schmidt> din 15 iunie nu 
s-a putut ține în Auditorium și a avut loc la Teatrul <Matei Vișniec>. 
Concertul a fost organizat sub egida Sărbătorii muzicii – „Fête de la 
Musique” pentru a comemora 80 de ani de la moartea celebrului tenor 
bucovinean Joseph Schmidt. 

- Directoarea 
Bibliotecii USV: 
Cartea tipărită, 
cartea în mînă, 
capătă o greutate din 
ce în ce mai mare. 
Vin cititori și din 
afara USV, dar nu ca 
înainte 

radiotop.ro 
18.06.22 

- Directoarea Bibliotecii Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava, 
profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a remarcat o 
revenire în forță a cititorilor în sălile de lectură, după pandemie. Prezentă 
în studioul Radio Top, profesoara a declarat: „La biblioteca noastră, 
aproape că personalul este insuficient pentru solicitările cititorilor. 
Cartea tipărită, cartea în mînă, capătă o greutate din ce în ce mai mare. 
Vin cititori și din afara USV, dar nu ca înainte. Din păcate, cei doi ani de 
restricții din perioada pandemiei i-au făcut pe cititorii din afara spațiului 
academic să apeleze din ce în ce mai rar la biblioteca noastră, dar sînt 
convinsă că ei vor reveni”. Sanda-Maria Ardeleanu a mai spus: „Avem 
acțiuni importante de promovare a lecturii în rîndul copiilor, în rîndul 
tinerilor, prin care să-i aducem pe cei ce nu fac parte din grupul de 
studenți sau de profesori ai universității către biblioteca academică. 
Pregătirile pe care le facem acum pentru Conferința Națională a 
Bibliotecarilor din august-septembrie înseamnă și o promovare a 
bibliotecii academice în acest spațiu al lecturii din Bucovina”. 

centruldepresa.ro 
19.06.22 

Doina Cernica Cu o carte-
monument şi o temă 
pasionantă, 
traducerea, Salonul 
Literaturii Române 
din Bucovina 2022 

crainou.ro 
17.06.22 

- După doi ani de absenţă din calendarul evenimentelor mult aşteptate, 
Salonul Literaturii Române din Bucovina şi-a redeschis porţile, joi, 9 
iunie 2022, la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, pentru cea de-
a XVII-a ediţie a sa. Cu un bine venit stand de carte sub egida Alexandria 
Librării, cu implicarea reprezentanţilor acesteia – Cezar Căilean şi 
Rodica Puşcaşu –, cu o inspirată expoziţie de carte – cu autori bucovineni 
şi traducători bucovineni, în primul rând –, realizată de Alis Niculică, cu 
o carte-monument, dar şi alte cărţi interesante şi cu o temă palpitantă, 
traducerea, Salonul a avut toate datele unei reuşite. Şi a şi fost, cum ne-



au încredinţat cei care venind de departe au depus un plus de efort pentru 
această întâlnire: prof. Paraschiva Abutnăriţei şi col. Ioan Abutnăriţei din 
Vatra Dornei, prof. dr. Luminiţa Reveica Ţaran din Câmpulung 
Moldovenesc, şi Mioara Beraru din Bogdăneşti. Nemaivorbind de 
stavrofora Elena Simionovici, preşedinta de onoare a Societăţii 
Scriitorilor Bucovineni, (mereu) cu destule probleme de rezolvat la Sf. 
Mănăstire Voroneţ! Legat de participare, să pomenim şi câţiva suceveni 
iubitori de carte, Maria Olar, Lucia Puşcaşu, Despina Satco, Delia 
Leizeriuc, Ciprian Bojescu, Constantin Horbovanu, Emil Simion, să ne 
exprimăm încă o dată părerea de rău de a nu-i fi putut avea alături pe 
tradiţionalii invitaţi din regiunea Cernăuţi, dar şi bucuria prezenţei a 
patru doctoranzi din Senegal ai prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, 
bursieri „Eugen Ionescu” ai Guvernului Român prin Agenţia 
Universitară a Francofoniei. De altminteri, prof. univ. dr. Sanda-Maria 
Ardeleanu, coordonatoarea Salonului Internaţional de Carte „Alma 
Mater Librorum” al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, de 
recunoscut prestigiu, a venit şi cu două coşuri frumoase de flori pentru 
colegele sale protagoniste ale Salonului de la Biblioteca Bucovinei, 
profesoarele universitare Muguraş Constantinescu şi Elena-Brânduşa 
Steiciuc, şi cu un cald salut, cu un cuvânt de apreciere pentru organizatori 
– Biblioteca Bucovinei şi Societatea Scriitorilor Bucovineni, sub 
auspiciile Consiliului Judeţean, în colaborare cu Alexandria Librării – şi 
unul de preţuire pentru proiectul Universităţii sucevene, „O istorie a 
traducerilor în limba română”(ITLR), al cărei prim volum, după lansarea 
la Universitate, a fost adus acum în faţa comunităţii. [...] 

- Stăm în Suceava, dar 
știm cine sînt cei 
care dau numele 
străzilor? 

radiotop.ro 
20.06.22 

- La Suceava a avut loc un eveniment cultural dedicat împlinirii a 80 de 
ani de la trecerea la cele veșnice a tenorului bucovinean Joseph Schmidt, 
unul dintre co-organizatori fiind Alianța Franceză. Președintele de 
onoare al Alianței Franceze Suceava, Sanda-Maria Ardeleanu, a spus că 
spectacolul omagial a fost un bun prilej pentru ca lumea să afle cine a fost 
cel care dă numele auditoriumului Universității ”Ștefan cel Mare”, dar și 
unei străzi din municipiul Suceava. Dar cîtă lume a aflat? Cei prezenți în 
sală și cei care au citit presa care a relatat despre eveniment. Bine, mai 
sînt suceveni, puțini ce-i drept, care știau dinainte cine a fost Joseph 
Schmidt. Plecînd de la declarațiile doamnei Ardeleanu ne putem întreba 
cîți dintre noi, sucevenii, știm ce-i cu străzile din orașul nostru? Bun, 
străzile Rîndunicii, Privighetorii, Amurgului, Saturn, Venus, Jupiter și 
Apeductului nu au nevoie de nici o prezentare. Dar cîți dintre noi știm, 
de exemplu, cine a fost Pictor Panaiteanu? Pictor, pictor, dar ce-a făcut 



acest pictor? Dar cine este Nicolae Istrati sau Ion Grămadă ori Dimitrie 
Dan? Sau cine este Dimitrie Onciul sau Dionisie Pară ori Anastasie 
Crimca sau Anton Holban? Cu siguranță că mulți dintre cei tineri ori care 
s-au mutat de curînd în Suceava habar nu au cine a fost Constantin 
Sofroni, fostul primar al Sucevei din perioada 1996-2000. Ar fi fost 
interesant ca de Zilele Sucevei, primăria să pună în toate cutiile poștale, 
dar și să împartă la toate evenimentele broșuri în care să arate cine sînt 
toți cei care dau numele străzilor din Suceava. Dar niciodată nu este prea 
tîrziu. 

 


