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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Peste 10.000 de 
studenți de la 11 
facultăți au pornit la 
drum într-un nou an 
universitar la USV 

monitorulsv.ro 
04.10.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a deschis luni oficial noul an 
universitar, în cadrul unei festivități de deschidere demarate în jurul orei 
09.00, în Aula Magna a instituției. Noul an universitar 2022-2023 a fost 
deschis în prezența conducerii universității, a reprezentanților 
autorităților județene și locale, a cadrelor didactice și a studenților. 
După intonarea imnului Universității „Ștefan cel Mare” a luat cuvântul 
rectorul USV Valentin Popa, care a vorbit despre dezvoltarea universității 
sucevene și programele noi de studiu prezente în planul de învățământ, 
precum și despre investițiile în infrastructura universității, unele aflate 
în derulare, iar altele în stadii de demarare. El a spus: „În această primă 
zi a noului an universitar doresc să adresez, în primul rând, un bun venit 
celor peste 4.200 de boboci înmatriculați la universitatea noastră la 
studiile de licență, masterat și doctorat. Mă bucur că în fiecare an, din ce 
în ce mai mulți tineri aleg să studieze la Universitatea <Ștefan cel Mare 
> din Suceava, alăturându-se astfel unei comunități academice de peste 
10.000 de studenți. Sunt sigur că acest lucru se datorează reputației 
universității noastre, dar și internaționalizării universității sucevene, 
pentru că astăzi peste 600 de studenți care au domiciliul în afara 
granițelor României încep anul universitar la Suceava.” 
Investiții importante în dezvoltarea universității sucevene 
În cuvântul său, rectorul USV, Valentin Popa, a vorbit și despre noile 
investiții așteptate în instituția suceveană de învățământ superior: 
„Începem anul universitar cu 5 noi programe de studiu: Biochimie, 
Securitate Cibernetică, Istorie permanentă - Interferențe și schimbare, 
Fizică aplicată și auditul eticii în organizație, Nutriție și Recuperare 
medicală. Am convingerea că anul universitar 2022-2023 se va desfășura 
în întregime în regimul față în față, de regim online beneficiind doar 
studenții care au cursuri predate de cadre didactice din străinătate. Cu 
toate acestea, prin câștigarea unui important proiect în valoare de 4 
milioane de euro fără TVA, vom asigura dotarea a cel puțin 20 de 
amfiteatre pentru a desfășura cursurile în sistem hibrid. Pe lângă acest 
proiect și multe altele, în USV există demarat un program amplu de 
investiții, de la reabilitarea căminelor studențești, începând cu C1 și C6, 
la construirea unei clădiri noi în campusul universității, cu o suprafață 
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de 2.500 metri pătrați, constând în spații pentru învățământ și cercetare. 
Pe lângă faptul că imaginea de șantier a campusului cuprinde corpul E, 
cu o reabilitare totală, acestuia urmându-i spre renovare Corpul D, în 
campusul 2 de la Moara lucrurile se mișcă, aici fiind deja semnat 
contractul de proiectare și execuție pentru realizarea unui cămin pentru 
820 de locuri. Tot pentru acest nou spațiu a fost demarată documentația 
pentru realizarea unui restaurant pentru studenți, a unui spațiu generos 
pentru noul sediu al Facultății de Mecanică și Autovehicule Rutiere și a 
unei clădiri pentru Facultatea de Silvicultură.” [...] 

Beatrice 
Oșean 

Rectorul USV 
anunță primele 
investiții în 
campusul nr. 2 de la 
Moara: „Noi clădiri 
pentru Facultățile de 
Inginerie Mecanică 
și Silvicultură, 
precum și pentru 
învățământul dual 
universitar” 
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- Azi, în cuvântul său la deschiderea anului universitar, rectorul Valentin 
Popa de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava a prezentat informații 
referitoare la extinderea clădirilor alocate educației. 
Fostul ministru PSD al Educației în Guvernul Dăncilă a spus că, în 
apropierea Bazinului de Natație, va fi construită  (de fapt, înghesuită – 
n.r.)  o clădire de 2.500 mp. pentru educație și cercetare, acum fiind 
finalizată proiectarea. 
La campusul nr. 2 de la Moara a fost semnat contractul de proiectare și 
execuție pentru un cămin cu 820 de locuri, fiind demarată și 
documentația pentru alte clădiri – pentru Facultățile de Inginerie 
Mecanică și Silvicultură, precum și pentru învățământul dual universitar. 
Sediul Facultății de Medicină, care se va construi în curtea Spitalului 
Județean, este la stadiul de transfer de teren, acolo urmând a fi edificată 
o clădire de peste 9.000 de metri pătrați, la fel de înaltă ca spitalul. 
La festivitatea de azi de la USV au mai luat cuvântul trei liberali- prefectul 
Alexandru Moldovan, vicepreședintele CJ Vasile Tofan și primarul Ion 
Lungu. 
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Cosmin 
Romega 

Oportunitățile de 
viitor și proiectele 
comune ale 
municipalității cu 
USV, prezentate de 
Ion Lungu la 
deschiderea anului 
universitar 
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- Prezent la deschiderea anului universitar 2022 - 2023 la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava, primarul Sucevei, Ion Lungu, a transmis 
mesajul municipalității, adresat atât studenților, cât și cadrelor didactice. 
Ion Lungu a vorbit de oportunitățile care se ivesc în privința 
transformării orașului într-unul inteligent, de tip „Smart-City”, ținând 
cont că municipiul Suceava a fost selectat în proiectul "100 orașe 
inteligente și neutre climatic până în anul 2030". 
„Prin  acest proiect putem crește calitatea vieții sucevenilor. Orașul 
nostru a făcut pași importanți în acest sens, cu proiecte inteligente în 
domeniile: 
-transport electric, local și metropolitan; 
-energie-încălzire pe biomasă; 
-iluminat public - lămpi tip LED, telegestiune; 
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03.10.22 -în domeniul educației - modernizare infrastructură școlară; 
-în gestionarea deșeurilor - platforme îngropate, semiingropate, insule 
ecologice; 
-în domeniul digitalizării, proiectul Aplicat și Gis Urban. 
În același timp, trebuie evidențiată buna colaborare între municipalitate 
și universitate: 
-parteneri în proiectul 100 orașe europene; 
-parteneri în cluster regional pe bioeconomie; 
- școlarizarea polițiștilor locali la Facultatea de Drept și Administrație 
Publică; 
- construire de noi spații de cazare studenți, prin punerea la dispoziție a 
căminului de la Colegiul Tehnic Alimentar; 
-parteneri în construirea clădirii Facultății de Medicină; 
- construirea Campusului universitar de la Moara, unde vom aduce 
utilitățile. 
-finanțarea echipei de handbal masculin CSU Universitatea Suceava 
-finanțarea Ansamblul Cultural Arcanul al Universității, a spus Ion 
Lungu. 
„Mult succes, dragi studenți și stimați profesori, în noul an universitar”, 
a adăugat edilul Sucevei, care le-a transmis studenților și profesorilor să 
obțină în anul universitar 2022/2023 performanțe la fel de importante 
ca în anul precedent. 
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- 1.400 de locuri de 
cazare în căminele 
universității 
sucevene, peste 2.
000 de cereri 
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- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul 
universitar doctor Mihai Dimian, este de părere că viitorul cămin 
studențesc de la Moara va fi terminat în trei ani. Profesorul a afirmat prin 
telefon, la Radio Top, că ulterior va fi acoperită integral cererea de locuri 
de cazare a studenților. Căminul de la Moara va fi realizat de Compania 
Națională de Investiții și va avea 820 de locuri. Prorectorul a mai spus că 
USV dispune de 1.400 de locuri de cazare și au fost înregistrate aproape 
2.000 de solicitări de cazare. În cele 1.400 de locuri de cazare sunt 
calculate și cele de la căminul de la Colegiul Alimentar, care va fi dat în 
folosință pe 1 noiembrie. Însă, profesorul Dimian a precizat: „Pe măsură 
ce procesul de cazare înaintează, constatăm că unii și-au găsit o 
alternativă, și-atunci se eliberează locuri pentru cei aflați pe lista de 
rezervă. Dacă acum vorbim de 70% din cereri acoperite, la finalul 
săptămânii am putea ajunge la 85%”. 
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- Video Universitatea 
din România la care 
studiază 600 de 
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- Sute de mii de tineri au început astăzi o nouă etapă: viața de student. Cu 
emoții și bagaje, bobocii au pășit pe holurile universităților din întreaga 
țară. Clasicele festivități de deschidere au fost înlocuite, în multe orașe, 



străini, din 25 de 
țări. De ce a ales-o 
un tânăr din 
Turkmenistan 

cu demonstrații de autoapărare, teatru sau muzică.  
[...]Cifre record sunt și la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Aici studiază cei mai mulți studenți străini din țară. Cei 600 de tineri vin 
din 25 de țări. Shohrat vine din Turkmenistan. Studiază electronică 
aplicată și vrea să își continue studiile de doctorat tot aici. 
Shohrat Soyunjalyyev, student în anul 4 din Turkmenistan: Era 
interesant. Era ratingul mare și am ales aici. Când am ajuns la Suceava 
iarna a fost foarte interesant. Noi veneam de la 40 - 45 de grade și când 
am ajuns aici, după o lună, ningea.  
Diame Ndiaye, student din Senegal: Sunt doctorand în anul al doilea și 
beneficiez de o bursă Erasmus. Universitatea din Suceava este într-un 
oraș minunat, sincer. [...] 

 Specializările drept, 
pedagogia 
învățământului 
primar și secundar, 
calculatoare, 
informatică de 
gestiune, și asistență 
medicală generală, 
printre cele mai 
căutate în sesiunile 
de admitere de la 
USV 
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- Specializările drept, pedagogia învățământului primar și secundar, 
calculatoare, informatică de gestiune, și asistență medicală generală, au 
fost printre cele mai căutate în sesiunile de admitere din acest an, la 
Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava. Declarația a fost făcută de 
prorectorul Mihai Dimian, într-o intervenție telefonică la Radio Top. 
Profesorul Dimian a mai spus că de succes s-au bucurat și programe 
precum media digitală, ingineria autovehiculelor, poliția locală și tehnică 
dentară. Legat de programul de tehnică dentară, prorectorul a afirmat: 
„Aici, este foarte mult de lucru pe calculator și se folosesc și imprimante 
3D. Este o tranziție în această meserie, de la o anumită abordare la alta, 
și sperăm că putem face față ambelor abordări, atât analogice, cât și 
digitale”. Astăzi a debutat anul universitar 2022/2023, iar USV are peste 
4.200 de noi studenți la toate formele de învățământ, din care 
aproximativ 600 din afara granițelor țării. 
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Radu Lupașcu Bazinul de înot al 
USV și-a deschis 
porțile la început de 
an universitar 

monitorulsv.ro 
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- Odată cu demararea luni, 3 octombrie, a noului an universitar 2022-
2023, conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a luat 
decizia deschiderii Complexului de Natație și Kinetoterapie al instituției 
de învățământ superior. În aceste condiții complexul de natație va fi 
deschis atât studenților universității, cât și programului de agrement 
destinat vizitatorilor din afara universității. 
Bazinul de înot al universității se deschide la început de an universitar 
după câteva investiții importante făcute pentru funcționarea acestuia. 
Astfel, în perioada verii s-a investit în schimbarea instalației de clorinare 
a apei, care a fost înlocuită cu o alta de ultimă generație. De asemenea s-
a înlocuit cazanul de încălzire a apei bazinului, s-au înlocuit filtrele din 
instalația de climatizare a spațiului de înot, s-au chituit rosturile 
bazinului de înot și s-a făcut curățenie generală, începând cu pereții și 



geamurile spațiului destinat înotului. 
Odată cu îmbunătățirea condițiilor pentru practicarea înotului în cadrul 
complexului, au fost modificate și prețurile de acces la orele de înot. 
Astfel, pentru cei din afara universității interesați de a practica înotul, 
tariful a devenit 35 lei/oră, iar pentru un abonament de 8 ore vor plăti 
250 lei. Un abonament de 16 ore pentru înot agrement va costa pentru 
aceștia 380 lei, iar închirierea unui culoar de bazin cu instructor pentru 
o oră costă acum 200 lei. Pentru studenți, elevi și personal USV tariful 
este de 25 lei /oră, studenții având prețuri preferențiale pentru 
abonamentele de 8 sau 16 ore, respectiv 120 și 200 lei/abonament. Elevii 
și personalul USV au și ei reduceri pentru aceste două tipuri de 
abonamente, respectiv 170 și 260 lei/abonament. De asemenea o oră de 
saună în regim de minim două persoane va costa 90 lei. Programul orelor 
de agrement rămâne același, între orele 6.00-8.00, 12.00-14.00 și 20.00-
22.00. 
Pentru cei interesați de mișcare trebuie spus faptul că Sala de Sport a 
universității se află într-un amplu proces de renovare, începând cu 
înlocuirea pardoselii elastice a sălii și renovarea spațiului, care se va 
finaliza cel mai probabil în jurul datei de 15 octombrie. 

 


