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Sinteza articolului 

- 80 de specializări, 
pentru admiterea la 
USV. Rectorul 
Valentin Popa: Ca 
paletă de 
specializări, 
universitatea din 
Suceava se compară 
cu universitățile din 
Sibiu și Oradea 
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27.06.22 

- La admiterea din acest an, Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava 
pune la dispoziția candidaților peste 6.000 de locuri, din care 
aproximativ 2.200 sînt la fără taxă. Rectorul USV, Valentin Popa, a 
declarat, la Radio Top, că sînt cele mai multe locuri bugetate din istoria 
universității. Profesorul a ma spus: „Avem 80 de specializări, însă nici 
una nu este nouă. Sînt și specializări autorizate în ceilalți ani, care devin 
acum funcționale. Sînt și specializări la început de drum, care au studenți 
doar în anul I. Numărul de locuri nu vine după numărul de specializări 
pe care se gîndește să le facă o universitate. În principiu, criteriile de 
atribuire a locurilor la nivelul Ministerului Educației țin cont de numărul 
de înscriși din anul precedent și de o istorie a locurilor bugetate pe care 
le-ai primit de-a lungul anilor”. În opinia rectorului Popa, ca paletă de 
specializări, universitatea din Suceava se compară cu universitățile din 
Sibiu și Oradea. La USV, sesiunea de vară a concursului de admitere va 
debuta luni, 4 iulie, la toate cele 11 facultăţi. Procesul de admitere se va 
desfăşura în perioada 4-13 iulie, fără zilele de sîmbătă și duminică, 
pentru specializările unde există probe, și în intervalul 4-15 iulie, fără 
zilele de sîmbătă și duminică, pentru specializările unde nu există probe. 
Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2022, cu repartizarea 
celor peste 6.000 de locuri bugetate și cu taxă pe programe de studiu din 
ciclul de licență, masterat și doctorat, pot fi obţinute consultînd pagina 
admitere.usv.ro. Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru 
care vor opta, toți viitorii studenți vor primi un laptop sau o tabletă și 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 trei studenți 
înmatriculați cu taxă la anumite programe de studiu vor primi pentru 
primul an de studii burse speciale, iar peste 30% dintre viitorii studenți 
vor primi burse lunare cu valori cuprinse între 600 și 1.100 de lei pe lună 
timp de 12 luni. 
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„Seara valorilor 
sucevene”, un 
eveniment menit să 
unească oamenii în 
realizarea de 
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- Unul dintre principalele elemente de noutate din programul Zilelor 
Sucevei, de anul acesta, a fost organizarea unui eveniment de gală, 
intitulat „Seara valorilor sucevene”, în cadrul căruia s-au acordat 
„diplome de excelență” unor reprezentanți ai comunității sucevene, care 
s-au făcut remarcați prin activitatea depusă. 
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proiecte importante 
pentru urbe 

25.06.22 Organizat de Primăria municipiului Suceava în asociere cu Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuților, evenimentul a avut loc vineri, 24 iunie, la Hotel 
Balada, fiind acordate 35 de premii cu valoare simbolică. 
„Seara valorilor sucevene” a fost deschisă cu Imnul României, interpretat 
de Corala „Ciprian Porumbescu”, precum și de un scurt cuvânt 
introductiv al gazdei evenimentului, primarul Ion Lungu, care a anunțat 
intenția de a organiza anual acest eveniment, prin care să fie remarcați 
cei care aduc o contribuție la promovarea și dezvoltarea orașului. [...] 
Din domeniul Educație, premianții acestei prime ediții au fost: Valentin 
Popa – Rector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Adrian Graur 
– fost rector al USV, Sanda Maria Ardeleanu – prof. univ. USV, Petru 
Ghervan - Decan Facultatea de Fizică și Sport, Camelia Ignătescu – 
Decan Facultatea de Drept și Știinte Administrative, Daniela Dungeanu 
– director C.N. Petru Rareș Suceava, Dan Popescu – director C.N. „Ștefan 
cel Mare” Suceava, Dumitru Moraru – director Școala Gimnazială 
„Miron Costin” Suceava , Maria Teodoreanu – director Colegiul Tehnic 
„Petru Mușat”, Maria Matei - director Grădinița cu program prelungit 
Suceava. [...] 
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PS Damaschin a 
oficiat Parastasul 
Voievozilor la 
Cetatea de Scaun a 
Sucevei 
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- Evenimentele dedicate hramului istoric al Catedralei Arhiepiscopale din 
Suceava s-au încheiat vineri cu Parastasul Voievozilor, oficiat de 
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul în incinta Cetății de Scaun a 
Sucevei. 
Ierarhul i-a avut alături în slujire pe Părintele Ionel Doru Budeanu, 
Protopopul Protoieriei Suceava I, pe Părintele Minu Mititelu, Protopopul 
Protoieriei Suceava II, pe Arhid. Vasile M. Demciuc, Consilier al 
Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și pe Arhid. Bogdan Mihai Hrișcă, 
Directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Dosoftei” 
din Suceava. 
Au mai participat Stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii 
Voroneț, oameni du cultură, clerici din Suceava. 
În cuvântul de învăţătură rostit la finalul slujbei, Arhid. Vasile M. 
Demciuc, profesor la Facultatea de Istorie a Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, a evocat jertfa domnitorilor moldoveni pentru 
apărarea țării dintre Carpați și Nistru. 
Pomenirea a fost „o recunoaștere a faptului că aici s-a scris istorie”, a spus 
Arhid. Vasile M. Demciuc.[...] 

 


