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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Peste 300 de 
candidați și-au 
depus luni dosarele 
la USV, în prima zi 
de înscriere 

monitorulsv.ro 
05.07.22 

- Prima zi de înscrieri la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(USV) a adunat un număr important de candidați înscriși, care au vizat 
toate facultățile universității. Primele ore ale perioadei de înscrieri au 
adus peste 300 de candidați, care au accesat locurile puse la dispoziție 
pentru specializările oferite de profilurile facultăților sucevene. 
Concursul de admitere la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 
(USV), sesiunea de vară 2022, a demarat luni, 4 iulie, pentru ciclurile de 
studii de licenţă şi masterat la toate cele 11 facultăţi ale instituției 
sucevene. Admiterea a demarat în acest an 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 1.400 de universități ale lumii și între primele 11 
universități din România. Oferta educațională oferită de USV 
candidaților din zona de Nord-Est, care doresc să își înceapă sau să își 
continue studiile universitare, a cuprins în acest an cel mai mare număr 
de locuri bugetate din istoria sa, repartizate pe 120 de programe de studiu 
la nivel de licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat și formare continuă. 
Numărul de înscrieri din prima zi a fost conform așteptărilor conducerii 
universității, cei mai mulți dintre cei 300 de înscriși fiind pentru 
programele de licență, iar restul pentru programele de masterat sau în 
cadrul programelor la distanță sau de conversie. Și în acest an se așteaptă 
un număr important de candidați la specializările mai noi, precum 
Autovehicule rutiere, Tehnică dentară, Asistență medicală și Biologie, 
ultimele trei din cadrul facultății de medicină. [...] 

ziarelive.ro 
05.07.22 

Oana Nuțu Au început 
înscrierile pentru 
admiterea la USV. 
Aproape jumătate 
din totalul de 6.000 
de locuri la licență, 

obiectivdesuceava.ro 
04.07.22 

- Luni a început etapa de înscrieri pentru admiterea la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, fiind disponibile 101 programe la cele 11 
facultăți. Procesul de admitere 2022 se va desfăşura în perioada 4-13 iulie 
(fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde există 
probe, și 4–15 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru 
specializările unde nu există probe. Pentru a confirma locul ocupat, 

ziareonline24.ro 
04.07.22 



masterat și doctorat 
sunt bugetate 

candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la 
data de 27 iulie, pentru sesiunea de vară. 
Sunt disponibile îm total peste 6.000 de locuri, din care aproximativ 
3.000 de locuri bugetate la licență, masterat și doctorat. 1.400 locuri fără 
taxă sunt disponibile la ciclul de studii de licență, dintre care 40 de locuri 
sunt alocate absolvenților de liceu din mediul rural, 22 de locuri sunt 
pentru absolvenții de liceu proveniți din sistemul de protecție socială și 
candidații de etnie rromă, plus câte 5 locuri bugetate la licență și 5 la 
master pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități. 
Pentru a facilita orientarea în campus, USV recomandă utilizarea 
panourilor amplasate în fața corpurilor A, B, D și E pe care vor fi afișate 
coduri QR ce pot fi scanate și prin intermediul cărora se va deschide un 
clip video cu traseul către corpul în care se află sălile de înscrieri ale 
fiecărei facultăți. În interiorul clădirii, există indicatoare de orientare 
pentru a ajunge la destinație foarte ușor. 

- USV a dat startul 
înscrierilor! 
Universitatea 
suceveană pune la 
dispoziția viitorilor 
studenți un număr 
impresionant de 
locuri fără taxă 

suceavalive.ro 
04.07.22 

- Luni, 4 iulie, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava  începe 
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 oferă 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, 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, Autove-
hicule rutiere, Echipamente de comandă și control pentru 
autovehicule, Robotică, Rețele și software de comunica-ții, Energetică și 
tehnologii informatice, Științe gastronomice și Resurse umane. 



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. 
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. [...] 

- Rectorul USV, 
Valentin Popa: Noi 
ne-am pregătit 
pentru un potențial 
flux de emigranți și 
am mărit capacitatea 
de școlarizare la 
anul pregătitor de la 
50 la 300 de locuri 

radiotop.ro 
03.07.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava dispune de 300 de locuri 
pentru studenții străini în anul pregătitor de limba română. Rectorul 
USV, Valentin Popa, a declarat, la Radio Top, că se așteaptă la sosirea 
multor tineri ucraineni. Profesorul a afirmat: „După explozia de anul 
trecut la înscrieri, dată în special de cetățenii din Siria care au vrut să vină 
și doar 10% din ei au primit viză de intrare în România, anul acesta 
probabil va trebui să facem față unui masiv flux de cetățeni ucraineni, 
pentru că au foarte multe facilități. Îi vom primi numai cu mediile din 
timpul anilor de studiu, fiindcă nu au mai dat Bacalaureatul. Intră pe 
locuri bugetate dacă studiază la programe în limba română. Dacă nu, pot 
veni la anul pregătitor de limba română. Vor primi burse conform legii 
privind acordarea burselor pentru românii de pretutindeni. Noi ne-am 
pregătit pentru un potențial flux de emigranți și am mărit capacitatea de 
școlarizare la anul pregătitor de la 50 la 300 de locuri”. Rectorul Popa 
este de părere că pe lîngă ucraineni vor mai veni tineri din Uzbekistan, 
Turkmenistan și din nordul Africii. În anul pregătitor de limba română, 
studenții străini achită o taxă de 2.200 de euro. 

centruldepresa.ro 
03.07.22 

- „Studiază în 
Bucovina”, cu prof. 
univ. dr. Mihai 

suceava-smartpress.ro 
01.07.22 

- La emisiunea „Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de 
Televiziune Intermedia Suceava, moderată de Neculai Roșca, care va fi 
difuzată începând cu seara zilei de sâmbătă 2 iulie 2022,  este invitat prof. 



Dimian, prorector al 
Universității „Ștefan 
cel Mare” Suceava 

univ.dr.  Mihai Dimian, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava. 
„Studiază în Bucovina” este îndemnul venit din partea USV pentru cei 
care care doresc să studieze  la Universitatea din Suceava. Profesorul dr. 
Mihai Dimian va explica într-un mod convingător de ce USV poate fi 
prima opțiune în preferințele absolvenților de liceu, promoția 2022. 
Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel ştiut: 
sâmbătă ora 20.00; duminică la ora 13.00; marți, ora 12.00; marți, ora 
22.00; miercuri, ora 16.10,  vineri, ora 15.00, vineri ora 03.00, dar și pe 
paginile de facebook ale Televiziunii Intermedia Suceava și a publicației 
online Suceava smartpress începând cu seara zilei de sâmbătă, când 
emisiunea este difuzată în premieră. 

- Cămin studențesc cu 
820 de locuri, la 
Moara. Rectorul 
Valentin Popa: Sînt 
foarte mari șanse ca 
anul acesta să vedem 
acolo primele 
excavatoare 

radiotop.ro 
02.07.22 

- În curînd, la Compania Națională de Investiții ar putea fi semnat 
contractul pentru construcția unui cămin studențesc la Moara, printr-un 
program guvernamental. Prezent în studioul Radio Top, rectorul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul universitar doctor 
inginer Valentin Popa, a afirmat: „Sîntem în așteptarea semnării 
contractului de execuție a căminului de la Moara. Sînt foarte mari șanse 
ca anul acesta să vedem acolo primele excavatoare. Vom demara și 
celelalte investiții colaterale pentru utilități, pentru un sediu de facultate 
și pentru laboratoare”. Rectorul a subliniat că de asigurarea utilităților se 
va ocupa universitatea și că în zona unde va apărea căminul sînt 
probleme legate de alimentarea cu energie. Valentin Popa a spus: „Gazul 
e aproape de limita de proprietate, iar apa trece pe sub terenul nostru. 
Avem o problemă cu energia electrică, pentru că nu mai există rezervă. 
Avem rezervă de energie doar pentru cămin și în continuare va fi extrem 
de dificil să obținem energie. Nu numai noi suferim acolo, ci orice 
dezvoltare, fiindcă nu mai este rezervă de energie. Va fi nevoie de o linie 
electrică nouă care să vină din stația de transformare de la intrarea în 
Suceava dinspre Fălticeni. E posibil ca o parte din energie să o asigurăm 
cu ajutorul panourilor solare. Avem și noi o parte de investiție serioasă 
acolo, dar nu e cea mai costisitoare din punctul meu de vedere. Mai 
costisitoare va fi lucrarea pentru evacuarea apelor menajere, deoarece 
trebuie să urcăm dealul pînă la turnul de apă și să împingem totul”. 
Căminul studențesc de la Moara va avea 820 de locuri, iar costurile sînt 
estimate la 150 de miloane de lei. În prezent, pe terenul împrejmuit de la 



Moara nu este nimic. 
Adelina 
Talpalariu 

Premii pentru 
studenții suceveni în 
cadrul Olimpiadei 
Economiștilor în 
Formare 

monitorulsv.ro 
05.07.22 

- Rezultate bune pentru studenții economiști care au reprezentat 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) la Olimpiada 
Economiștilor în Formare (ONEF), faza națională. Două studente de la 
Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri au câștigat câte un 
premiu special: Premiul pentru Aplicabilitate, obţinut de studenta 
Raluca Andreev, și Premiul pentru Originalitate, obţinut de studenta 
Ioana Andrioaia. 
Totodată, eforturile studentelor au fost recompensate și cu premii în 
valoare de 700 lei fiecare. 
La competiția de comunicări științifice, secțiunea licență, au participat 
mai mulți studenți ai Facultății de Economie, Administrație și Afaceri din 
cadrul Universității din Suceava, după cum urmează: Raluca Andreev, de 
la specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, cu lucrarea 
intitulată „Rolul raportării financiare și nefinanciare în deciziile 
manageriale”, lucrare coordonată de conf. univ. dr. Mihaela Tulvinschi și 
lector univ. dr. Anamaria-Geanina Macovei; Iulia Maria Țîgănaș, de la 
specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, cu lucrarea 
intitulată „Identificarea intereselor emergente ale părților interesate în 
contextul asigurării sustenabilității afacerii în noua economie digitală 
prin intermediul analizei bibliometrice”, lucrare coordonată de conf. 
univ. dr. Marian Socoliuc si asistent univ. dr. Simona Maria Brînzaru; 
Ioana Andrioaia, de la specializarea Contabilitate și Informatică de 
Gestiune, cu lucrarea intitulată „Proiectarea profilului consumatorului 
final de energie în actualul context de crize suprapuse”, lucrare 
coordonată de prof. univ. dr. Veronica Grosu si lector univ. dr. Marius 
Sorin Ciubotariu. 
Evenimentul s-a desfășurat în Târgovişte, în perioada 24-25 iunie, și a 
fost organizat de Asociația Facultăților de Economie din România 
(AFER). 
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Sandrinio 
Neagu 

Aproape jumătate 
dintre copiii 
suceveni cu vârste 
între 7 şi 15 ani sunt 
cu exces ponderal 

monitorulsv.ro 
05.07.22 

- Date îngrijorătoare în urma unui studiu realizat de studenții de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Medicină și 
Științe Biologice, specializarea Nutriție și Dietetică, anul I, coordonați de 
dietetician Daniela Bălănucă și nutriționist Carmen Chauciuc. Pe 
parcursul a 6 săptămâni, studenții au evaluat 418 elevi de la Școala 
Gimnazială Nr. 10 Suceava. Este vorba de elevi cu vârste cuprinse între 7 
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şi 15 ani. 
În urma evaluării clinice nutriționale, s-a constatat că 46% dintre elevi 
au exces ponderal. Mai exact, 102 elevi sunt supraponderali (24%), 91 
elevi prezintă obezitate (22%), 10 elevi (2%) sunt subponderali și doar 
215 elevi (52%) sunt normoponderali din totalul de elevi evaluați. Studiul 
a putut fi realizat cu sprijinul cadrelor didactice și al directorului Rodica 
Zimbru, iar scopul campaniei este acela de depistare, conștientizare și 
prevenție a obezității infantile. Asta în condițiile în care estimările 
recente sugerează că la nivel global aproximativ 17% dintre copiii cu 
vârsta cuprinsă între 2 și 19 ani sunt obezi, iar în țările Uniunii Europene 
și SUA s-a ajuns ca 1 din 3 copii să aibă o greutate peste limita normală. 
„România nu stă deloc mai bine la acest capitol al excesului ponderal la 
copii. 
Obezitatea de cauză neendocrină la nivel de țară rămâne pe locul doi 
în topul afecțiunilor cronice, iar dinamica prevalenței acesteia se înscrie
 cu valori crescătoare, de la preșcolari până la elevi de liceu, cu o 
incidență mai crescută a obezității la copiii de sex feminin și la cei din 
mediul urban.Aceste tendințe îngrijorătoare reflectă atât lipsa de 
educație nutrițională a părinților și copiilor, gradul ridicat de urbanizare 
și digitalizare ce predispune spre sedentarism, precum și marketingul 
agresiv la anumite produse alimentare și băuturi nesănătoase. Obezitatea 
la copil nu reprezintă doar o problemă de aspect fizic. Excesul ponderal 
al copilului persistă frecvent până la vârsta adultă, cu o rată de până la 
80%. Astfel implicațiile fizio-patogenice și metabolice ale obezității sunt 
de durată și determină apariția altor afecțiuni cronice cu costuri ridicate 
pentru societate, cum ar fi: boli cardiovasculare, creșterea rezistenței la 
insulină și apariția diabetului zaharat de tip 2, dislipidemie, steatoză 
hepatică, anomalii menstruale, afecțiuni ale pielii, sindrom de apnee în 
somn și probleme ortopedice. În ceea ce privește vârsta și statusul 
ponderal, s-a observat o corelația semnificativ statistică (negativă) în 
cazul fetelor, unde p = -0.024, ceea ce indică faptul căstatusul ponderal 
scade invers proporțional cu vârstă și o corelație (pozitivă) între vârstă și 
status ponderal în cazul băieților, unde p = 0,099, ceea ce indică faptul 
că statusul ponderal crește proporțional cu vârsta”, a arătat dieteticianul 
Daniela Bălănucă. [...] 

- Olimpiada Națională crainou.ro - Etapa naţională a Olimpiadei de Astronomie şi Astrofizică este 



de Astronomie și 
Astrofizica se 
desfășoară la 
Suceava 

01.07.22 organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava şi Societatea Ştiinţifică „Cygnus”, în perioada 29 iunie – 3 
iulie a.c. Manifestarea, găzduită de Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava (USV), îşi propune să promoveze excelenţa în domeniul 
interdisciplinar al astronomiei şi astrofizicii şi să pregătească viitori 
cercetători ai tainelor universului. 
Deşi astronomia şi astrofizica nu fac parte dintre disciplinele obligatorii 
ale curriculumului şcolar de gimnaziu sau de liceu din România, există 
numeroase cercuri şi ateliere organizate în instituţiile de învăţământ din 
întreaga ţară, în care elevii pot face performanţă sub coordonarea unor 
profesori de valoare. Performanţa elevilor români este validată anual de 
medaliile obţinute la olimpiadele internaţionale, România clasându-se 
constant printre ţările cu cele mai bune rezultate internaţionale în acest 
domeniu. 
La olimpiada din acest an participă 118 de elevi, din 22 de judeţe şi din 
municipiul Bucureşti, selectaţi prin etape judeţene ale competiţiei, 
împărţiţi pe două categorii de vârstă, juniori (gimnaziu) şi seniori (liceu). 
Elevii şi profesorii însoţitori vor beneficia de masă şi cazare în campusul 
USV şi cel al Liceului cu Program Sportiv din Suceava. Probele de concurs 
au fost programate joi şi vineri, în amfiteatrele Facultăţii de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi ale Facultăţii de Inginerie Mecanică, 
Autovehicule şi Robotică ale USV. 
Pe durata evenimentului, activităţile de concurs şi jurizare a lucrărilor 
vor alterna cu activităţi de informare şi formare în domeniul astronomiei 
şi astrofozicii, precum şi cu programe culturale şi turistice în judeţ, 
organizate cu sprijinul unor sponsori. 
Festivitatea de premiere a Olimpiadei va avea loc în data de 2 iulie, 
începând cu ora 18:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV, 
premiile oferite de Ministerul Educaţiei Naţionale fiind suplimentate de 
medalii, diplome şi premii oferite de organizatorii locali, Societatea 
Română de Fizică şi compania Endava. 
Comisia centrală a Olimpiadei Naţionale de Astronomie şi Astrofizică 
este formată din 30 de profesori specialişti în domeniu, proveniţi din 28 
de instituţii din România, fiind coordonată de lector univ. dr. Camelia 
Pîrghie. 
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Echipa de organizare a Olimpiadei este coordonată de prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, prorector al USV, prof. dr. Petru Crăciun, inspector şcolar 
adjunct din cadrul IŞJ Suceava şi coordonator al lotului olimpic al 
României, prof. Victor Şutac, preşedintele Societăţii Ştiinţifice „Cygnus”, 
şi prof. univ. dr. Dan Milici, decanul Facultăţii de Inginerie Electrică şi 
Ştiinţa Calculatoarelor. 
Lotul olimpic – care va fi selectat în cadrul acestei olimpiade – se va reuni 
la USV începând de luni, 4 iulie, în vederea pregătirii pentru participarea 
la Olimpiadele Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică.  

- USV a organizat o 
conferință 
internațională în 
domeniul 
neuroesteticii 

edumanager.ro 
04.07.22 

- În perioada 24-26 iunie, Laboratorul de Neuroestetică al Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit o conferință internațională în 
domeniul neuroesteticii. 
În cadrul conferinței, au fost împărtășite rezultatele obținute în cadrul 
proiectului NeuroArts, cod proiect 19-COP-0024, finanțat prin 
Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor 
(ESAYEP), cel mai extins program dedicat educației românești prin 
intermediul granturilor oferite de Spațiului Economic European (SEE). 
Evenimentul s-a desfășurat pe o perioadă de trei zile, cu activități 
dedicate lansării modulului și curriculumului de neuroestetică dezvoltat 
în cadrul proiectului și prezentări detaliate ale diferitelor aspecte de 
importanță majoră în realizarea manualului și ale direcțiilor viitoare de 
dezvoltare și cercetare, desprinse din proiect și sinergice cu alte proiecte 
ale laboratorului, după cum urmează: 
-O prezentare în plen a direcției generale și a conținutului modulului, 
susținută de către personalul academic implicat în proiect și dedicată 
personalului academic și studenților din universitățile din România, 
Republica Moldova, și Statele Unite ale Americii; 
-O zi de prezentări detaliate ale fiecărei secțiuni din curriculumul 
modulului, la care au contribuit atât personalul universitar, cât și 
studenții care au participat la mobilitățile finanțate din proiect, aceștia 
oferind feedback pentru dezvoltarea viitoarelor ediții ale programului de 
predare și îmbunătățirea conținutului actual; 
- O dimineață de prezentări, oferite de studenții participanți în proiect, 
care au împărtășit din experiența lor, câștigată în timpul mobilității din 
Norvegia. [...] 
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