
Revista presei – MARȚI,  2 OCTOMBRIE 2018 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

Cel de-al 56-lea an 

academic de la 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, 

deschis în prezenţa 

ministrului Educaţiei 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Pg.10 

 

Porţile Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) s-au 

redeschis pentru un nou an academic, cel de-al 56-lea, un 

itinerariu ce angajează circa 9.000 de studenţi, din care peste 

3.700 boboci. 

Aflat la finalul mandatului său de ministru al Educaţiei, 

universitarul Valentin Popa a participat la festivitatea de 

deschidere a noului an academic, ceremonie ce a reunit 

reprezentanţi ai instituţiei, ai administraţiei locale și judeţene, 

parteneri ai USV, studenţi, profesori. 

În discursul său, Popa i-a felicitat pe cei peste 3.700 de boboci 

care au ales să studieze în cadrul instituţiei, subliniind că în ciuda 

faptului că la nivel naţional se înregistrează o scădere 

semnificativă a numărului de absolvenţi de liceu cu diplomă de 

bacalaureat, Universitatea suceveană primește în această toamnă 

cel mai mare număr de boboci din ultimii cinci ani. 

„Din datele pe care le avem în cadrul Ministerului Educaţiei, 

această creștere relativă a numărului de înmatriculaţi este cea 

mai mare din România”, a mai punctat Popa. 

Acesta a mai arătat că pentru Universitatea suceveană anul 

universitar 2018 - 2019 este unul plin de provocări, urmând o 

nouă evaluare instituţională a ARACIS, dezvoltarea unor noi 



programe din domeniul Sănătăţii (Asistenţă medicală și Tehnică 

dentară), iniţierea unor programe de masterat și postuniversitare 

în Cyber security. 

La rândul său, prof. univ. dr. ing Mihai Dimian, rector interimar 

al USV, a arătat că acest an universitar aduce la USV peste 3.700 

de boboci, cea mai mare cifră din ultimii cinci ani (2.014 la 

licenţă zi, 350 la licenţă ID, 1.166  la masterat, 85 la doctorat). 

„Deși numărul de absolvenţi de liceu cu examen de bacalaureat a 

scăzut cu 6%, numărul de studenţi de la licenţă zi a crescut cu 

7%. Deși am avut cel mai mic număr de absolvenţi cu 

bacalaureat, universitatea are cel mai mare număr de studenţi, 

din anul I, din ultimii cinci ani”, a precizat Dimian. 

Acesta a punctat și câteva repere din activitatea Universităţii din 

anul universitar trecut, făcând referire și la activitatea de 

cercetare (prezenţa cu sute de articole în baza de date Web of 

Science, creșterea numărului de citări, locul I la numărul de 

brevete de invenţii, prezenţa în topuri internaţionale, locul 13 în 

România în clasamentul SCIMAGO, însă cu cea mai mică 

finanţare din cele 23 de instituţii din ţară). 
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, atrage atenția că 

România este codașa Uniunii Europene în ceea ce privește 

numărul de absolvenți de studii superioare. 

Acesta a punctat că la nivelul UE, 40% dintr-o generație reușește 



de studii superioare” 

 

să absolve cursurile unei facultăți, în timp ce România trage în 

jos această medie, figurând cu circa 25% de tineri cu diplomă. 

Rectorul interimar a subliniat că imaginea anilor 2007, 2008, 

când numărul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat și 

admiși la facultate era mult mai mare, s-a propagat ani la rând, 

nefiind validată de cifrele din prezent. 

„S-a promovat prea mult imaginea anilor 2007, 2008, când erau 

mulți studenți în universitățile românești, când se spunea că sunt 

prea mulți absolvenți de facultate. Se vorbea că toți termină 

liceul și ajung la facultate. În realitate, în prezent, mai puțin de o 

treime dintr-o generație absolvă studiile superioare”, a nuanțat 

Dimian, acesta adăugând că tinerii trebuie să cunoască această 

realitate, trebuie să fie încurajați să învețe, să absolve liceul și să 

acceadă către studiile superioare. 

În cadrul festivității de deschidere a noului an universitar, Mihai 

Dimian a reiterat una dintre ideile referitoare la procentul de 

elevi care a promovat examenul de bac în acest an. 

„Doar 41% din generația actuală a reușit să promoveze în acest 

an examenul de bacalaureat, e mai puțin de jumătate dintr-o 

generație, un procent constant în ultimii ani”, a remarcat 

universitarul. 

Rata de succes promovată de ministerul de resort este mult mai 

mare, formula actuală de promovabilitate de la bacalaureat 

ținând seama doar de numărul de elevi prezenţi, nu de numărul 

celor înscrişi sau de numărul celor care au absolvit clasa a XII-a. 
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Monitorul de Suceava Pg.3 Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a participat, luni, la 

deschiderea oficială a noului an universitar la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava. În calitate de deputat de Suceava, 

dar și de cadru didactic al Departamentului de Sănătate și 

Dezvoltare Umană, Maricela Cobuz și-a exprimat întreaga sa 

considerație pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

cu ocazia deschiderii celui de-al 56-lea an universitar. 

„Totodată, doresc să felicit conducerea universității, profesorii și 

personalul auxiliar pentru munca depusă în performanța 

învățământului universitar sucevean. Universitatea «Ștefan cel 

Mare» din Suceava a format, în decursul a peste 50 de ani de 

educație, mii de studenți și tinere valori pentru regiunea Nord-

Est și nu numai. Sute de cadre didactice și-au exprimat dorința în 

a oferi învățământului universitar sucevean valoarea de care dă 

dovadă astăzi instituția suceveană”, a transmis Maricela Cobuz, 

care a adăugat că „celebrarea deschiderii anului universitar ne 

permite să apreciem succesele și realizările tuturor cadrelor 

didactice și ale conducerii instituției în cei 55 de ani de activitate, 

cu obiective precise, scopuri și noi perspective pentru viitor”. 

Deputatul PSD de Suceava a subliniat faptul că Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a devenit un stâlp al societății 

sucevene, un reper pentru valorile morale, pentru spiritul de 

inovare și progres. 
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La patru zile după eșecul de pe terenul nou promovatei HC 

Buzău 2012, echipa de handbal a Universităţii Suceava revine 

mâine seară, de la ora 18.00, în faţa propriilor suporteri, într-o 

confruntare dificilă cu Dunărea Călărași, o echipă ce a investit 

mult în ultimii ani în jucători de valoare.   
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Marele premiu al Festivalului naţional de poezie „Nicolae 

Labiş“, ediţia a 50-a, a fost obținut de poetul sucevean Cosmin 

Pârghie, care a primit din partea organizatorilor și Medalia 

jubiliară. Cosmin-Gheorghiţă Pârghie, născut în Vicovu de Jos, a 

urmat, în perioada 2009 - 2012, Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în 

perioada 2012 - 2014, Programul de studii masterale: Filologie: 



 Teoria și Practica Traducerii - Franceză, iar în perioada 2014 – 

2017, tot la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a urmat un 

Doctorat în Filologie (Teoria și practica traducerii - Franceză).  
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Mâine, de la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu”, CSU Suceava 

va juca cu Dunărea Călărași. 
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Într-o partidă contând pentru etapa a II-a, CSM Bacău – CSU II 

Suceava 26 - 33. 
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Anul universitar 2018 – 2019 a început la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava cu cel mai mare număr de boboci din 

ultimii cinci ani. 

Rectorul interimar al USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a 

declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că noul an 

academic a debutat în universitatea suceveană cu 3.700 de 

studenți la studiile de licență, masterat și doctorat. 

Dimian a explicat că în acest an, universitatea și-a propus ca 

motto „Visează –  Creează – Inovează” și că fie că este vorba 



 despre dezvoltarea personală, fie că este vorba despre 

dezvoltarea instituțională, visul este motorul oricărei dezvoltări. 

„Considerăm că într-o universitate creația este foarte importantă. 

Nu suntem la nivel preuniversitar, doar să diseminăm informația, 

universitatea este definită prin a genera informația și a genera 

cunoaștere. Pe de altă parte, această cunoaștere se găsește în 

publicații, fie că este vorba de articole, fie că este vorba de cărți, 

fie că este vorba de prezentări la conferințe, însă, trebuie să 

trecem dincolo de acest lucru, să vedem aceste rezultate 

implementate în societate, în cadrul agenților economici, în 

cadrul administrației publice pentru oferirea unor servicii mai 

bune, în cadrul societății în general”, a spus Mihai Dimian. 

Astfel, rectorul interimar al USV a arătat că atât studenții trebuie 

formați pentru a fi buni cetățeni și pentru a participa la 

dezvoltarea societății, cât și profesorii, care trebuie să se implice 

mai mult. 

Totodată, în cadrul conferinței, Dimian a atras atenția cu privire 

la numărul de absolvenți de bacalaureat în condițiile în care doar 

41% din generația actuală a absolvit liceul cu examenul de 

bacalaureat. 

„Vrem mai mulți zidari, vrem mai mulți fochiști sau alte meserii, 

dar avem 60% din generație pe care o putem orienta în această 

direcție. Înțeleg de ce se vorbea că toți termină liceul și ajung la 

facultate. În 2007, în 2008 vorbeam de procente de 70%, 80% 

dintr-o generație. Nu mai este cazul. Suntem la 40% în condițiile 

în care la nivelul Uniunii Europene 40% este procentul de 

absolvire de studii superioare. Noi avem undeva la 25%, suntem 

pe ultimul loc în Uniunea Europeană și tragem în jos această 



medie. S-a schimbat situația în România”, a mai spus Mihai 

Dimian. 

Pe de altă parte, rectorul interimar al USV a precizat că se 

constată o creștere semnificativă a numărului de locuri de 

muncă, în special în partea de inginerie, și că foarte multe firme 

solicită absolvenți, însă în anumite domenii nu se mai găsesc 

specialiști. 
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Social  

 

 

 

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat, luni, 1 

octombrie a.c., la festivitatea de deschidere a noului an 

universitar de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, ocazie 

cu care a transmis un mesaj studenților și profesorilor. 

„Am încurajat studenții să vină cu proiecte pentru o administrare 

inteligentă a orașului, primăria asigurând cofinanțarea acestor 

proiecte”, a spus Ion Lungu. 

Primarul Sucevei a subliniat în cadrul discursului său buna 

colaborare dintre municipalitate și universitate pe trei paliere, 

respectiv administrativ – în mod special cu Facultatea de Drept și 

Administrație Publică; sportiv – prin finanțarea echipei de 

handbal masculin a universității; cultural – prin ansamblul 

folcloric „Arcanul”, care primește finanțări de la municipalitate. 
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a răbufnit, luni, într-o 

conferință de presă, după valul de critici la adresa ministrului 



 adresa lui Valentin 

Popa: Cea mai mare 

ipocrizie din 

sistemul românesc 

de învățământ a fost 

rezolvată de 

ministrul de la 

Suceava 

 

demisionar al Educației, Valentin Popa. 

Mihai Dimian a ținut să explice că realizările ministrului 

demisionar Valentin Popa nu au fost prezentate în spațiul public 

așa cum au fost evidențiate aspecte ce nu țineau de activitatea de 

ministru. 

„N-am auzit pe nimeni să vorbească despre lucrurile făcute de 

domnul Popa. Avem dintr-odată ștergerea celei mai mari 

ipocrizii din învățământul românesc. Nu se mai dă concurs pe un 

post de promovare, se dă examen de promovare. Este exact 

sistemul american. După ce te-ai titularizat în sistem, mergi prin 

examen de promovare. Care era situația în România? 95% din 

posturi aveau un singur candidat. Cea mai mare ipocrizie din 

sistemul românesc, rezolvată de ministrul de la Suceava. Atâția 

zeci de miniștri nu au putut să o rezolve”, a spus Dimian. 

El a mai arătat că o altă realizare importantă este cea a perioadei 

de probă pentru titularizarea pe un post în cadrul unei 

universități, dacă candidatul a dovedit că poate satisface cerințele 

și standardele acelei universități. 

„Este o anumită siguranță pe care o oferi omului care intră în 

universitate”, a menționat rectorul interimar al USV. 
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Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019 a avut 

loc astăzi în Auditorium Joseph Schmidt de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava sub genericul „Un nou început”. 

Ceremonia de deschidere a avut ca deviză îndemnul adresat 



Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava 

„Un nou început” 

 

studenților “Visează, crează, inovează”. Gazdă a fost 

prof.univ.dr Ștefan Purici, prorector care a salutat prezența în 

sală a ministrului demisionar, al Educației, Valentin Popa. 
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Prezent la festivitatea de deschidere a noului an universitar în 

calitate de Ministru al Educației, profesorul Valentin Popa a 

precizat că de săptămâna viitoare se va întoarce „acasă” pe 

postul de rector. În cadrul festivității, președintele Consiliului 

Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a acordat distincția „Meritul 

Bucovinei” Universității sucevene. Noul an universitar a început 

cu peste 3.700 de noi studenți la programele de licență, master și 

doctorat, care au au fost înmatriculați anul acesta în 40 de 

programe de licență, 35 de programe de master și 14 programe 

de doctorat   

Ieri dimineață, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” a avut loc 

festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019. În 

cadrul festivității au luat cuvântul demisionarul ministru al 

Educației, Valentin Popa, rectorul interimar al USV, profesorul 

Mihai Dimian, prefectul județului Mirela Adomnicăi, 

președintele Consiliului Județen, Gheorghe Flutur, primarul 

municipiului Suceava Ion Lungu, toți arătându-și sprijinul față de 

instituția de învățământ universitar din Suceava. 

Valentin Popa a ținut să evidențieze în cadrul discursului susținut 

la deschiderea anului universitar faptul că este prezent la 

festivitate în calitate de ministru al Educației, iar de săptămâna 



viitoare se va întoarce „acasă” pe postul de rector. În cadrul 

festivităților de ieri, s-au sărbătorit și 55 de ani de la înființarea 

învățământului universitar sucevean. 

Noul an universitar a început cu peste 3.700 de noi studenți la 

programele de licență, master și doctorat, care au au fost 

înmatriculați anul acesta în 40 de programe de licență, 35 de 

programe de master și 14 programe de doctorat. Aproape un sfert 

din aceste programe își încep cursurile la capacitate maximă de 

școlarizare, fiind ocupate atât locurile cu taxă, cât și cele fără 

taxă. O statistică aproximativă a numărului de studenți, realizată 

pe baza înmatriculărilor în cele două sesiuni din vară și din 

toamnă arată faptul că anul acesta sunt 1.170 de locuri bugetate 

pentru licență. Rectorul interimar al USV, profesorul universitar 

doctor inginer, Mihai Dimian a declarat că activitatea studenților 

și a cadrelor didactice, se va desfășura în acest an sub motto-ul 

„Visează-Creează-Inovează”, completând că atât studenții cât și 

profesorii trebuie să fie într-un proces continuu de cunoaștere și 

că suntem pe ultimul loc în Europa, în ceea ce privește numărul 

absolvenților de studii superioare. „S-a promovat prea mult 

imaginea anilor 2007, 2008, când erau mulți studenți în 

universitățile românești, când se spunea că sunt prea mulți 

absolvenți de facultate. Se vorbea că toți termină liceul și ajung 

la facultate. În realitate, în prezent, mai puțin de o treime dintr-o 

generație absolvă studiile superioare”, a accentuat Mihai Dimian. 
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Evenimente 

 

Biroul Francez din municipiul Suceava își reia activitatea în 

cadrul proiectului „După-amiezile francofone – francofonia în 



 

 

din Suceava 

 

comunitate”. 

Potrivit unui comunicat al Biroului Francez, francofonii și 

francofilii suceveni sunt invitați miercuri, 3 octombrie a.c., de la 

ora 18, la o scurtă trecere în revistă a activităților desfășurate și 

apoi la filmul „Comme un chef”. 

Produs în 2012 și regizat de Daniel Cohen, filmul are în rolurile 

principale pe Jean Reno și Michaël Youn, fiind o invitație de a 

pătrunde în universul unei afaceri, care pentru a rezista, implică 

talent, dăruire, emoție și efort. 

Proiectul „După-amiezile francofone – francofonia în 

comunitate” este susținut de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Consiliul 

Județean Suceava și Asociația Seniorilor Bucovineni. 

Intrarea este liberă. 
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Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019 a avut 

loc astăzi în Auditorium Joseph Schmidt de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava sub genericul „Un nou început”. 

Ceremonia de deschidere a avut ca deviză îndemnul adresat 

studenților „Visează, crează, inovează”. 



cinci ani La deschiderea noului an universitar au participat la eveniment 

ministrul Educației, Valentin Popa, prefectul Județului Suceava, 

Mirela Elena Adomnicăi, președintele Consiliului Județean 

Suceava, Gheorghe Flutur, primarul municipiului Suceava, Ion 

Lungu și deputatul Maricela Cobuz. 

În cuvântul său prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, ordonator de 

credite al USV, a fost gazda festivității și a prezentat câteva 

informații care relevă că în acest an universitar universitatea are 

cel mai mare număr de studenți de anul I din ultimii 5 ani, 

respectiv 3.700. De asemenea, Mihai Dimian a mai spus că 

Universitatea Suceava se află pe primul loc la nivel național în 

clasamentul OSIM privind numărul brevetelor înregistrate. 
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În Auditorium Joseph Schmidt de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava, a avut loc festivitatea de deschidere a anului 

universitar 2018-2019. Momentul s-a desfășurat sub genericul 

„Un nou început”, având ca deviză îndemnul adresat studenților 

„Visează, creează, inovează”. 

Au fost prezenți la eveniment ministrul Educației, Valentin Popa, 

deputata Maricela Cobuz, prefectul Județului Suceava, Mirela 

Elena Adomnicăi, președintele Consiliului Județean Suceava, 

Gheorghe Flutur, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, 

cadre universitare și actorii principali – studenții. 

Prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, rectorul interimar al USV, a 

fost gazda festivității și a prezentat pe lângă discursul de 

deschidere și urările de bun venit pentru bobocii universității și 

câteva informații care relevă că în acest an universitar instituția 

de la Suceava are cel mai mare număr de studenți de anul I din 



ultimii 5 ani – 3700. De asemenea, acesta a menționat că 

universitatea se află tot pe locul I în clasamentul OSIM privind 

numărul brevetelor înregistrate. 

Discursul ministrului educației, încă în funcție, Valentin Popa a 

fost însoțit de o proiecție media care conținea mesajul „Consider 

că limba română și România nu sunt de negociat.” 
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Universități 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a început 

noul an academic având cel mai mare număr de „boboci” din 

ultimii cinci ani, a declarat rectorul interimar prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian. 

El a spus că numărul bobocilor la licenţă în USV a crescut cu 

7%, deşi în România numărul absolvenţilor de liceu cu 

bacalaureat a scăzut cu 6%, subliniind că visul este motorul 

oricărei dezvoltări, personală sau instituţională. „Avem cel mai 

mare număr de boboci la licenţă zi din ultimii cinci ani, deşi a 

fost cel mai mic număr de absolvenţi de liceu cu diplomă de 

bacalaureat. Nu este magie (…) Considerăm că într-o 

universitate creaţia este foarte importantă. Nu suntem la nivel 

preuniversitar, doar să diseminăm informaţia, universitatea este 

definită prin a genera informaţia şi a genera cunoaştere (…) 

Această cunoaştere se găseşte în publicaţii, fie că este vorba de 

articole, fie că este vorba de cărţi, fie că este vorba de prezentări 

la conferinţe, însă trebuie să trecem dincolo de acest lucru, să 

vedem aceste rezultate implementate în societate, în cadrul 

agenţilor economici, în cadrul administraţiei publice, pentru 

oferirea unor servicii mai bune în cadrul societăţii în general”, a 

spus Dimian, subliniind că profesorii trebuie să se implice în 



formarea studenţilor pentru a fi buni cetăţeni şi a participa la 

dezvoltarea societăţii. 

Dimian a precizat că pentru acest an universitar au fost alocate, 

la licenţă, 1.170 de locuri bugetate, comparativ cu anul trecut 

când au fost 1.175, dar s-a înregistrat o creştere la numărul de 

studenţi din anul I la licenţă, învăţământ la distanţă şi conversie 

profesională, respectiv 2.501 boboci. 

Astfel, cu toate că la licenţă a fost o scădere cu cinci locuri, USV 

a înregistrat o creştere a numărului de studenţi în anul I, în total, 

la licenţă zi, învăţământ la distanţă şi conversie profesională, 

fiind 2.501 boboci, dar şi la studiile de masterat şi doctorat. 
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Știri Suceava 

 

Peste 9.000 de studenți, dintre care 3.700 de anul întâi, au 

început astăzi anul universitar la Suceava. 

La auditorium a avut loc ședința festivă la care au fost prezente 

conducerea instituției, cadre didactice, oficialități locale și 

județene. 

Debutul anului universitar la USV a fost marcat de prezența 

ministrului demisionar al Educației, VALENTIN POPA, care a 

declarat că “provocările viitoare vor fi trecute de profesori și 

studenți numai printr-o pregătire corespunzătoare”. 

El a precizat că oferta educațională se va extinde în anii viitori cu 

o facultate de medicină și cu programe de securitate cibernetică. 

Rectorul USV, MIHAI DIMIAN, a menționat că universitatea 



suceveană este coordonată după principiul „Visează, creează, 

inovează!” și a punctat că programele de studiu sunt direcționate 

spre piața muncii. 

Președintele Consiliului Județean, GHEORGHE FLUTUR, a 

ținut să spună că municipiul reședință și întreg județul, în special 

mediul economic, “trebuie să profite mai mult de existența 

universității”. 

FLUTUR a salutat parteneriatele comune, declarând că problema 

locurilor de muncă este “o mare durere pentru comunitate”. 

La finalul discursului, FLUTUR a decernat distincția „Meritul 

Bucovinei” rectorului MIHAI DIMIAN. 

În această seară, de la ora 20, pe esplanada USV va avea loc un 

concert al trupei „The Motans”. 

Pentru studenţii din anul întâi, Asociaţia Studenţilor din 

Universitatea Suceava organizează „Săptămâna bobocului” – 

proiect de familiarizare cu studenţia, cu campusul universitar şi 

mediul academic. 

 

 


