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- Sesiunea de înscrieri pentru admiterea la programele de studii 
universitare de licenţă şi masterat ale Universităţii „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV) se încheie astăzi, luni, 12 septembrie, pentru specializările 
unde nu există probe. Pentru a deveni studenţi ai USV candidații admişi 
trebuie apoi să se înmatriculeze cel târziu până la data de 19 septembrie, 
pentru a nu pierde locul ocupat în urma înscrierii. 
Pentru sesiunea de înscrieri pentru admitere din această toamnă USV 
prezintă o ofertă de studii foarte atractivă, conținând un total de 619 
locuri fără taxă, dintre care 349 la studiile de licență, iar 270 la studiile 
de masterat. Acestora li se adaugă locurile disponibile cu taxă, după cum 
urmează: 1.092 la licență, forma de învățământ cu frecvență, 734 la 
masterat, 234 la conversie profesională și 239 la licență ID. Pentru etnicii 
români de pretutindeni mai sunt disponibile în această sesiune de 
admitere 141 de locuri fără taxă la ciclul de studii de licență și 162 la cel 
de masterat. De asemenea, în această sesiune de admitere Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava oferă mai multe programe de conversie 
profesională finanțate de Ministerul Educației, în vederea formării 
cadrelor didactice din învățământul liceal de stat. 
Trebuie reamintit că de mare importanță este înmatricularea celor 
admiși în această sesiune. Pentru a deveni studenţi ai USV candidații 
admişi trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la data de 19 
septembrie, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. Toți 
candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV vor primi un 
sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete, însoţite de o 
cartelă SIM cu abonament de date, cu o durată de valabilitate de 
minimum 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre 
viitorii studenți pot primi anual burse, cu valori cuprinse intre 600 și 
1.100 lei. De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar 
diploma de bacalaureat în original. Pentru promoția din anul în curs, 
dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat, pot beneficia de burse 
dacă aduc o adeverință de absolvire în original, bursele fiind oferite 
studenților care nu au mai urmat un alt program de studiu pe locuri 
bugetate. 
Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se 



06.09.22 
 

înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat, având în vedere că 
unii dintre colegii lui care sunt plasați pe un loc superior au fost admiși 
și la alte programe de studiu din USV sau la alte universități, fapt care 
generează modificări în ierarhie. De asemenea, la anumite programe de 
studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul 
an de studiu, burse în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar 
trebui să o plătească. 
Studenții care ocupă în urma înmatriculării un loc cu taxă vor putea trece 
pe un loc bugetat, fără taxă, grație rezultatelor obținute pe parcursul 
școlarizării chiar și în timpul primului an de studiu. Lista studenților care 
ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar, pe 
baza rezultatelor obținute în sesiunile de examene. Toate informațiile 
referitoare la sesiunea de admitere septembrie 2022 sunt publicate pe 
pagina web https://admitere.usv.ro/ 

- Proiectele de acte 
normative incluse pe 
agenda ședinței 
Guvernului 
României din 7 
septembrie 2022 

obiectivdesuceava.ro 
10.09.22 

- [...] 2. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin 
Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul 
Judeţean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect 
trecerea imobilului situat în bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, 
municipiul Suceava, judeţul Suceava, înscris în Cartea Funciară nr. 
57570 Suceava, compus din teren în suprafaţă de 1440 mp şi două 
corpuri de clădire, C1 – beci şi C2 – rezervor de apa, din domeniul public 
al judeţului Suceava în domeniul public al statului şi administrarea 
Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, instituţie aflată în 
coordonarea Ministerului Educaţiei, în vederea demolării celor două 
corpuri de clădire, C1 şi C2, şi edificării unui corp de clădire cu destinaţia 
sediu pentru Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice [...] 
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Bogdan 
Diaconita 

15 % dintre studenții 
USV provin din 
străinătate 

stirisuceava.net 
12.09.22 

- 15 % dintre studenții Universității Ștefan cel Mare Suceava provin din 
străinătate, majoritatea din Ucraina și Republica Moldova. 
Numărul acestora este de 1.500 din 32 țări, o parte fiind cazați în 
căminele din campus și în cele închiriate de la alte unități de învățământ. 
Prorectorul MIHAI DIMIAN a declarat postului nostru că oferta 
educațională și calitatea cadrelor didactice de la USV reprezintă 
principalele motive de atragere a studenților străini. 

- Căminul studențesc 
nr. 6, cu 200 de 
locuri, va fi dat în 
funcțiune în 
noiembrie. Anunț 
făcut de prorectorul 

suceavalive.ro 
10.09.22 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. Mihai 
Dimian, a anunțat că noul cămin studențesc, cel cu numărul 6, cu 200 de 
locuri, construit în apropierea Colegiului Tehnic de industrie Alimentară, 
va putea fi dat în folosință la începutul lunii noiembrie. 
„Căminul studenţesc numărul 6 al USV se apropie de final! Vineri s-a 
semnat şi contractul pentru mobilier şi căminul ar putea fi dat în 



USV Mihai Dimian folosinţă la începutul lunii noiembrie, suplimentând numărul de locuri 
de cazare pentru studenţii USV cu aproximativ 200 de locuri”, a transmis 
profectorul USV, Mihai Dimian. 

- La universitatea 
suceveană ar putea fi 
înființată o secție de 
biblioteconomie. 
Directoarea 
Bibliotecii USV: 
Bibliotecarul trebuie 
recunoscut, cu nume 
și prenume, ca un 
tezaur prețios pentru 
învățămînt și pentru 
cercetare 

jurnalfm.ro 
10.09.22 

- La Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava ar putea fi înființată o secție de 
biblioteconomie. Dorința îi aparține directoarei Bibliotecii USV, 
profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, și a fost exprimată 
la Radio Top. Profesoara a declarat: „Sper ca la Suceava să funcționeze 
specializarea biblioteconomie, fiindcă bibliotecarii au studii de 
specialitate, studii de biblioteconomie. Mi-aș dori ca la Suceava să se 
înființeze această specializare. Este nevoie de ea și eu cred că avem toate 
condițiile în universitate pentru a crea această specializare, care va 
începe să fie din nou foarte căutată pe piața românească”. Directoarea a 
mai spus că situația bibliotecarului este în parametrii speranței și a 
adăugat: „Putem să sperăm că statutul acestei meserii va căpăta greutate, 
că bibliotecarii vor deveni persoane cu nume și prenume, nu doar 
bibliotecarul școlii sau bibliotecarul din oraș. De cele mai multe ori, 
acum, bibliotecarul este cu doctorate, cu recunoașteri științifice, 
superspecializat, care știe să manipuleze și să manevreze tehnologiile în 
așa fel încît să-i facă și pe ceilalți să le deprindă. Deseori studenții noștri, 
de exemplu, nu știu să folosească tehnica din bibliotecă. Atunci, 
doamnele bibliotecar stau lîngă ei și îi îndrumă. Iată cîte valențe în 
activitatea unui bibliotecar. De aceea, bibliotecarul, în opinia noastră, 
trebuie recunoscut, cu nume și prenume, ca un tezaur prețios pentru 
învățămînt și pentru cercetare”. De asemenea, Sanda-Maria Ardeleanu a 
afirmat, la Radio Top: „Meseria de bibliotecar trebuie să fie una de la 
tinerețe pînă la bătrînețe, nu un cimitir al elefanților. E nevoie de oameni 
cu vocație, așa cum se întîmplă în învățămînt”. 

- Prof. univ. dr. 
Sanda-Maria 
Ardeleanu, despre 
noua structură a 
anului școlar: Din 
interiorul unei 
experiențe de peste 
40 de ani în 
învățămînt, spun că 
majoritatea 
modificărilor sînt 

suceava-smartpress.ro 
10.09.22 

- Directoarea Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, consideră că 
modificarea structurii anului școlar va aduce rezultate mai bune în 
educație. Din această toamnă, au fost introduse cinci module de învățare, 
care alternează cu tot atîtea vacanțe. Profesoara a declarat, la Radio Top: 
„Din toată inima, cu toată responsabilitatea și din interiorul ființei mele, 
din interiorul unei experiențe de peste 40 de ani în învățămînt, spun că 
majoritatea modificărilor sînt benefice. Este un model francez, cu 
perioade de învățare, de activitate în școală, urmate de perioade de 
vacanță. Deci, vacanțe mai dese, care să permită restartarea elevilor și a 
profesorilor și să nu permită intrarea acestora într-o oboseală cronică. 



benefice Astfel, rezultatele vor fi mult mai bune”. Sanda-Maria Ardeleanu, care 
este și președinta de onoare a Alianțe Franceze Suceava, a mai spus că 
vrea ca școala să devină un loc al bucuriei, unde elevii vor să revină. 
Doamna Ardeleanu a menționat: „Mi-aș dori ca această nouă gîndire a 
structurii anului școlar să contribuie în mod direct la construirea unei 
școli a bucuriei în spațiul românesc”. 

Virgil 
Constantiniu 

Zilele Europene ale 
Patrimoniului 
marcate la 
Memorialul Ipotești 

centruldepresa.ro 
10.09.22 

- Zilele Europene ale Patrimoniului sunt organizate la iniţiativa comună a 
Consiliului Europei şi a Uniunii Europene. Manifestarea a ajuns la a 
XXVIII-a ediție. Pentru ediția din acest an, Consiliul Europei a ales tema 
„Sustainable heritage”. Pornind de la acest generic, Ministerul Culturii a 
optat pentru tema „Împreună, în simbioză cu patrimoniul cultural”. 
Pe 10 septembrie, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii 
Mihai Eminescu va marca Zilele Europene ale Patrimoniului prin câteva 
activități. 
Începând cu ora 11.00, în parteneriat cu Direcția Județeană de Cultură, 
instituția organizează o masă rotundă cu genericul: Vocația coezivă a 
culturii: narațiuni identitare, azi. 
Comunicările și discuțiile vor avea ca subiecte: Patrimoniul cultural 
european – vocația coezivă a culturii: valori cultural-identitare și dialog 
intercultural (Iulian Costache, Ambasada României la Berlin/ 
Memorialul Ipotești);  Despre conservare și dezvoltare: din experiența de 
dialog civil cu administrația municipală pe tema: „Nucleul istoric al 
Chișinăului” (Alexandru Corduneanu, Grupul Civic pentru Patrimoniu 
Cultural, Chișinău); Noi și ceilalți. Narațiune bucovineană (Mircea A. 
Diaconu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava/ Memorialul 
Ipotești); Monumente arheologice din județul Botoșani. Rezultate și 
perspective ale cercetărilor recente  (Adela Kovács, Muzeul Județean 
Botoșani); Punerea în valoare a Centrului Istoric al municipiului 
Botoșani prin proiecte transfrontaliere (Dănuț Huțu, Direcţia Județeană 
de Cultură Botoşani); Din patrimoniul Memorialului Ipotești: 
documente inedite în Fondul Documentar (Ala Sainenco, Memorialul 
Ipotești). Dezbaterea se va desfășura în format mixt (online și cu 
prezență, în Sala Horia Bernea) și va fi transmisă în direct pe pagina de 
Facebook a Memorialului Ipotești. 
Memorialul Ipotești îi așteaptă pe vizitatori cu două expoziții: Tabăra de 
pictură de la Ipotești, ediția 2022 – în Sala Portaluri; Ilustratori ai operei 
eminesciene în ediții Eminescu – în Sala Horia Bernea. Copiii care vor 
vizita Memorialul în această zi vor avea ocazia să construiască din puzzle 
imagini ce țin de Memorialul Ipotești. 

ziarelocale24.ro 
10.09.22 
ziareonline24.ro 
10.09.22 



- Conversie 
profesionala pentru 
cadrele didactice - 
lista programelor 
disponibile pentru 
profesorii din licee 
prin proiectul ROSE 

stirilocale.info.ro 
10.09.22 

- Ministerul Educatiei, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu 
Finantare Externa, implementeaza Proiectul privind Invatamantul 
Secundar (Romania Secondary Education Project ROSE) care isi 
propune, prin interventii la nivelul liceelor si al universitatilor de stat, 
precum si prin interventii la nivelul intregului sistem de invatamant 
preuniversitar, sa contribuie la reducerea abandonului in invatamantul 
secundar si tertiar si la cresterea ratei de promovare a examenului de 
bacalaureat si a celei de tranzitie catre invatamantul tertiar. 
Romania Secondary Education Project beneficiaza de o finantare de 200 
milioane de EURO, printr-un imprumut acordat de Banca Internationala 
pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si se implementeaza pana in 
noiembrie 2024. 
Catalogul cu oferta de programe de conversie profesionala se adreseaza 
cadrelor didactice din toate liceele de stat, nu doar din liceele eligibile 
pentru granturi ROSE.  
1. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV - Matematica, 
Informatica 
2. UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA -  Filosofie, 
Tehnologia Informatiei si Comunicarii, Educatie Tehnologica, Istorie, 
Limba si literatura romana, Limba si literatura engleza, Limba si 
literatura germana, Limba si literatura spaniola, Limba si literatura 
italiana, Limba si literatura franceza, Limba si literatura ucraineana, 
Pedagogia invatamantului primar si prescolar. [...] 

Andra 
Măciucă 

Problemele 
pădurilor. Câte sunt 
cauzate de 
schimbările 
climatice, câte de 
defrișări și care sunt 
soluțiile 

radiotop.ro 
11.09.22 

- Cu toate acestea, pădurea Amazoniană, cea mai mare pădure tropicală 
din lume, producea în 2021 mai mult dioxid de carbon decât absorbea, 
pentru prima dată în istorie, potrivit cercetătorilor citați de The Guardian 
anul trecut. 
Imensa pădure de 6,7 milioane de km2, de două ori cât suprafața 
Indiei, absorbea în trecut emisiile din spatele crizei climatice, dar acum 
cauzează accelerarea problemelor de mediu, au spus cercetătorii. Ei au 
explicat că emisiile produse de pădurea Amazoniană sunt cauzate de 
incendii, multe dintre ele pornite intenționat pentru a „curăța” terenul 
de arbori cu scopul producției de carne de vită și soia. Însă și 
temperaturile tot mai ridicate și seceta sunt vinovate de transformarea 
Amazonului într-o sursă de CO2. [...] 
În 2020, s-au executat regenerări forestiere de 25.189 de hectare, iar 
17.162 dintre acestea au fost regenerări naturale conform INS, dar 
copacii devin maturi după zeci de ani de la plantare. 
Totuși, unele regiuni din România au fost afectate profund de pierderea 

centruldepresa.ro 
12.09.22 



pădurilor. În ultimele două decenii, Suceava a pierdut 59.200 hectare de 
suprafețe acoperite de copaci, de departe cea mai mare suprafață de 
pădure afectată de tăieri în țara noastră. Prin comparație, Harghita, care 
se află pe locul doi în topul județelor despădurite întocmit de Global 
Forest Watch, a pierdut 39.600 ha în 20 de ani. 
Laura Bouriaud, doctor inginer și profesor la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava a explicat câte dintre problemele pădurilor provin din 
defrișări și câte sunt cauzate de schimbările climatice. [...] 

- Organizaţie 
studenţească la 
Universitatea „Ştefan 
cel Mare” 

radioimpactfm.ro 
06.09.22 

- De multe ori auzim că teoria fără practică nu valorează nimic. Şi aşa e. Şi 
reciproca este valabilă. Degeaba faci dacă nu înveţi cum să faci mai bine. 
Predând la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava din anul 1996 am 
constatat că sistemul „Learning by doing” este eficient pentru cei ce vor 
să înţeleagă şi să aplice într-un mod profesionist principiile şi tehnicile 
de marketing. 
Ca urmare, în anul 2000, am creat o organizaţie studenţească intitulată 
„Clubul de Marketing”, unde membrilor li se asigură practica şi 
facilitarea găsirii unui loc de muncă în domeniul marketingului şi 
vânzărilor. Membrii activi obţin certificat care atestă experienţa 
profesională în marketing şi vânzări şi o recomandare. 
Studenţilor li se oferă posibilitatea să aplice în practică ceea ce au învăţat 
în teorie la disciplinele Marketing, Marketing în turism, Marketing 
public şi Tehnici promoţionale. În plus, ei află cum este să lucrezi într-o 
echipă de profesionişti, adaugă experienţă la CV-ul lor, se dezvoltă 
personal şi profesional, câştigă încredere în sine, obţin siguranţă 
profesională şi implinire interioară, învaţă să comunice empatic cu 
ceilalţi, îşi descoperă vocaţia, învaţă să lucreze în echipă. 
Printre proiectele derulate împreună cu studenţii se numără workshop-
ul „Secretele oamenilor de succes”, concursurile „Sucevenii au talent”, 
„Campionatul Liceelor”, „Campionatul specializărilor”, traininguri 
precum „Public speaking şi comunicare eficientă”, „Marketing şi 
vânzări”, expoziţii cu vânzare în scopuri caritabile, campanii de 
promovare pentru firme-sponsor etc. 
În ceea ce mă priveşte, consider că un profesor se simte împlinit în 
momentul în care se întâlneşte cu absolvenţi ai săi care au devenit 
specialişti în domeniul predat de acel cadru didactic. Am avut astfel de 
satisfacţii inclusiv în momentul în care managerii unor firme mi-au adus 
la cunoştinţă că au angajat absolvenţi ai Facultăţii de Economie, 
Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava care şi-au început cariera în cadrul firmei-exerciţiu de 



marketing. Experienţa câştigată de aceşti studenţi prin implicarea în 
cadrul unor proiecte derulate în cadrul Clubului de Marketing i-a ajutat 
să-şi dezvolte ulterior o carieră sau să demareze o afacere. [...] 
Conf. univ. dr. ALEXANDRU-MIRCEA NEDELEA, 
  Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Adelina 
Talpariu 

Centru pentru 
meditații la limba 
română, gramatică, 
ateliere de filosofie și 
poezie, în centrul 
Sucevei 

monitorulsv.ro 
12.09.22 

- Din 19 septembrie, la Suceava își va deschide porțile Centrul educativ 
EDUAMA, un proiect curajos destinat elevilor din clasele gimnaziale și 
liceu. […] 
Prof. drd. Liliana Pavel este doctorandă în Filosofie la Universitatea 
„Ștefan cel Mare”. Este licențiată în Litere, iar masterul l-a susținut în 
Literatura română postbelică, tot la universitatea suceveană. 
În 2019 a publicat volumul de poezie „Miline - Lilith”, iar în 2020 a 
publicat cea de-a doua carte a sa „Lilith - Feminin singular” cu proză 
scurtă, poezii, teatru. 
 „Sunt profesor de limba română și inițiatoarea proiectului EDUAMA, 
prin care îmi doresc să formez o nouă atitudine față de educație, să 
contribui eficient la dezvoltarea limbajului, creativității și gândirii critice 
a copiilor”, a mai adăugat aceasta. 

- Handabaliștii 
suceveni Dascălu, 
Stanciuc și Bologa, 
convocați la 
Națională, pentru un 
stagiu de pregătire 

radiotop.ro 
05.09.22 

- Trei jucători ai echipei de handbal masculin CS Universitatea Suceava au 
fost convocați la Națională pentru un stagiu de pregătire. Anunțul 
clubului sucevean sună astfel: „Echipa națională de handbal a României 
are programat astăzi și mîine un stagiu de pregătire centralizată la 
București. Printre jucătorii convocați de selecționerul Xavier Pascual la 
această acțiune se numără și trei jucători ai echipei noastre. Este vorba 
despre Daniel Stanciuc, Alex Dascălu și Alexandru Bologa. Felicitări și 
succes!”. Cei trei au avut o evoluție foarte bună în partida de vineri cu 
Dinamo, echipă pregătită de același Xavier Pascual. 

centruldepresa.ro 
06.09.22 

 


