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- USV, sesiune 
omagială dedicată 
memoriei vieții și 
faptelor lui Traian 
Popovici 
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14.10.22 

- Joi, 20 octombrie, începînd cu ora 14.00, în sala de lectură a Bibliotecii 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava este programată o sesiune 
omagială dedicată memoriei vieții și faptelor lui Traian Popovici. Pe 17 
octombrie se vor împlini 130 de ani de la nașterea lui Traian Popovici, 
avocat, doctor în drept și primar al orașului Cernăuți în perioada august-
noiembrie 1941. El s-a născut în comuna Udești și a rămas în conștiința 
posterității pentru că a reușit să oprească deportările masive ale 
victimelor persecuțiilor pe criterii etnice, în special a persoanelor de etnie 
evreiască. Conform statisticilor publice este vorba despre aproximativ 
20.000 de oameni. Sesiunea omagială din 20 octombrie va fi organizată 
de Facultatea de Drept și Științe Administrative și Facultatea de Istorie 
și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, împreună cu 
Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Avocaților din 
Republica Moldova, Baroul Suceava și Centrul Bucovinean de Artă 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din 
Cernăuți. Informațiile ne-au fost transmise de lectorul universitar doctor 
Lucian-Sorin Stănescu și avocatul doctorand Mircea Grozavu. 
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- LISTA cu 
universitățile care 
organizează 
Programul de 
formare 
psihopedagogică, 
publicată în 
Monitorul Oficial 

educatieprivata.ro 
13.10.22 

- Ordinul de ministru pentru aprobarea listei instituțiilor de învățământ 
superior acreditate care organizează, în anul universitar 2022—2023, 
Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării 
competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I și II) a fost publicat 
în Monitorul Oficial. 
Potrivi ordinului de ministru, programele de formare psihopedagogică în 
vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelurile I 
și II), organizate de către instituțiile de învățământ superior acreditate, 
care nu sunt cuprinse în anexa la prezentul ordin, intră în lichidare, în 
sensul că asigură școlarizarea studenților înscriși în anii universitari 
precedenți, dar nu organizează concurs de admitere pentru anul 
universitar 2022—2023. 
Publicăm integral lista universităților care vor organiza acest program și 
numărul maxim de studenți pe care fiecare dintre ele îl poate școlariza: 
[...] 35. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 1.000 

- Deputatul PNL 
Bogdan Gheorghiu 

ziare.com 
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- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a transmis, joi, felicitări 
conducerii USV pentru că a universitatea suceveană este clasată într-un 



felicita USV pentru 
ca a ajuns sa fie 
alaturi de 
Universitatea Babes-
Bolyai intr-un top 
international al 
universitatilor 
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top internațional al universităților alături de UBB. Universitatea „Ștefan 
cel Mare”, Suceava a fost inclusă în clasamentul internațional al 
universităților Times Higher Education! Situată, alături de Universitatea 
Babeş-Bolyai, în intervalul 1.001-1.200 din cele 1.799 de instituții 
incluse, universitatea suceveană este devansată de doar două universități 
din România: Academia de Studii Economice din București și UMF Iuliu 
Hațieganu Cluj-Napoca”, arată deputatul liberal. 
El a felicitat conducerea instituției, valoroasele cadre didactice și pe toți 
cei care prin activitatea lor au contribuit la evoluția acestei instituții de 
învățământ. 
Bogdan Gheorghiu a subliniat că nu trebuie uitați nici cei care au avut un 
rol important în ascensiunea USV, dar care astăzi nu mai sunt printre noi 
într care doi oameni de mare excepție, profesorii Sabina Fînaru și Cătălin 
Țigăeru, pe care a avut privilegiul de a-i avea dascăli la Școala Generală 
nr. 10 Suceava, fiind două personalități care cu siguranță se numără 
printre cei ce merită menționați. 
„Statutul de universitate de elită al Universității „Ștefan cel Mare” este 
încă o dată confirmat. Vă doresc mult succes în viitor! Sunt convins că, 
prin eforturile dumneavoastră continue, dezvoltarea acestui prestigios 
centru educațional nu va înceta, cultivând cele mai înalte standarde în 
educație, știință și cultură”, a mai transmis Bogdan Gheorghiu. 
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