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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) i-a premiat pe cei 

mai merituoși doctoranzi ai instituției, joi, 7 martie, cu prilejul 

Zilelor USV, tinerii fiind recompensați pentru activitatea de 

cercetare pe care o desfășoară. 

La Școala Doctorală de Științe Aplicate și Științe Inginerești a 

USV, titlul de „Doctorandul anului” a fost oferit Andreei Carmen 

Bădăluță (coordonator Maria Rădoane) „pentru contribuții 

științifice aduse în domeniul evaluării trăsăturilor climatului din 

România din ultimul mileniu”. 

Juriul a evidențiat colaborarea acesteia cu Institutul de Cercetare 

Polară și Biologie Marină din Germania, unde a efectuat un stagiu 

de 6 luni în urma unei finanțări de la Fundația de Mediu din 

Germania, dar și implicarea ei în alte trei proiecte naționale 

câștigate în competiții naționale și internaționale. 

Spre deosebire de ceilalți ani, juriul prezidat de prorectorul Mihai 

Dimian a hotărât să acorde pentru fiecare școală doctorală câte un 

Premiul Special. Acesta a fost oferit Florinei Dranca, de la 

Ingineria Produselor Alimentare, sub coordonarea lui Mircea 

Adrian Oroian, „ca recunoaștere a rezultatelor cercetării pe plan 

internațional, pentru cele 32 de citări din 2018 și premiul al II-lea 



la cea de-a VII-a Conferință internațională pentru tineri 

cercetători, desfășurată la o reputată universitate din Polonia”. 

De partea cealaltă, la Școala Doctorală de Științe Socio-Umane a 

Universității, titlul de „Doctorandul anului” a fost adjudecat de 

Cosmolese Gabriela Cristina Leliuc, de la Contabilitate, 

coordonator Elena Hlaciuc, „pentru contribuțiile științifice aduse 

la evaluarea contabilă a activelor intangibile”. 

Premiul special a fost oferit tinerei Georgiana Roxana Nistor 

Holcă, sub coordonarea prof. Gheorghe Onișoru, „ca urmare a 

activităților deosebite în ceea ce privește diseminarea rezultatelor 

cercetării, evidențiind o etapă importantă în politica externă a 

României prin implicarea în Procesul de pace Arabo-Israelian”. 

Diplomele au fost înmânate de rectorul USV, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa. 

  

288 de doctoranzi, dintre care 85 în anul I 

Potrivit prof. univ. dr. Rodica Mărioara Naghi, directorul 

Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul USV, în 

universitatea suceveană funcționează două școli doctorale 

interdisciplinare, care cuprind 15 domenii de doctorat. Cele două 

școli doctorale includ 58 de conducători de doctorat, dintre care 

46 sunt titulari ai Universității. 

În anul universitar 2018-2019 numărul studenților doctoranzi este 

de 288, dintre care 85 sunt înmatriculați în anul I. În 2018 s-au 

susținut 16 teze de doctorat, 14 primind deja confirmare. 



„Aș vrea să mai amintesc de direcția de internaționalizare a Școlii 

doctorale prin tezele în cotutelă organizate cu universități din 

Europa (Republica Moldova, Ucraina - Cernăuți, Grecia și 

Franța). Mai mult, studenții doctoranzi participă prin burse 

Erasmus la schimburi științifice cu universități din Europa”, a mai 

specificat Rodica Naghi. 
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Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a 

anunțat că oferta educațională a instituției se va îmbogăți cu noi 

programe de licență și masterat, unele urmând să funcționeze chiar 

din toamna acestui an. 

În cadrul ședinței festive de joi, 7 martie, din cadrul Zilelor USV 

2019, rectorul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a menționat că 

programul Psihologie a fost autorizat de ARACIS (Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) să 

funcționeze din 2019-2020, urmând ca în vară se fie organizată 

admiterea. 

Următorul program care va figura în oferta USV este Asistență 

medicală generală, USV fiind în faza finală de transmitere a 

documentației la ARACIS, în vederea primirii autorizației de 

funcționare, în același stadiu fiind și programul Media digitală.  

În viitor se are în vedere și înființarea programelor Limba chineză 

– Limba română/Limbă modernă (engleză, franceză, germană, 

spaniolă, italiană, ucraineană) și Tehnică dentară. 



„Odată cu funcționarea celor două programe din domeniul 

Sănătate - Asistență medicală generală și Tehnică dentară - vor fi 

create premisele înființării Facultății de Medicină”, a precizat 

Valentin Popa. 

Cât privește programele de master, în viitor vor fi înființate – 

Globalizare și diplomație economică, Reziliență în 

educației/Resilience in Education din cadrul Facultății de Științe 

ale Educației (program în limba engleză), Drept penal și 

criminalistică. 

„Suntem o universitate dinamică, poate cea mai dinamică din 

România, e normal să renunțăm la anumite programe de studii 

care nu sunt căutate pe piața muncii și să înființăm altele, cu 

căutare, pentru care încercăm să susținem cadre didactice în 

vederea dezvoltării acestora”, a completat Valentin Popa. 

  

Evaluarea ARACIS, între 27 și 30 martie 

La cinci ani de la ultima evaluare a ARACIS, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” se pregătește să intre din nou sub lupa 

inspectorilor agenției. 

Valentin Popa a menționat că evaluarea ARACIS, în vederea 

reconfirmării gradului de încredere ridicat acordat succesiv 

universității în anii 2008 și 2013, este programată pentru 27-30 

martie. 

„Vor intra în evaluare 12 programe de la opt facultăți și sunt sigur 

că vom avea succes și la această evaluare”, a declarat Valentin 

Popa. 



 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

 

Cămin și grădiniță 

în campusul de la 

Moara, reabilitări 

și dotări, printre 

investițiile 

anunțate de USV 

 

  

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.10 

 

În cadrul festivității consacrate aniversării a 29 de ani de la 

transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV), rectorul instituției, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, a prezentat un bilanț al activității aferent anului 

2018, trasând și noi obiective pentru anul în curs. 

În ceea ce privește investițiile programate pentru viitor, cele mai 

importante proiecte fac referire la grădinița și căminul de 810 

locuri, ambele amplasate în Campusul II, de la Moara, reabilitarea 

Căminului 6 (fostul cămin al Colegiului Alimentar), modernizarea 

Căminului 1 din campusul din str. Universității etc. 

 USV trebuie să asigure utilitățile în campusul de la Moara 

Valentin Popa a anunțat că primele obiective din campusul de la 

Moara vor fi o grădiniță ce va deservi patru grupe de preșcolari și 

un cămin studențesc de 810 locuri, rectorul prezentând și schițe 

ale celor două obiective finalizate. 

„Pentru cămin, proiectul a avansat și avem deja o idee despre cum 

va arăta și câte locuri va avea. Căminul studențesc este în lucru în 

ceea ce privește studiul de fezabilitate și va fi realizat cu fonduri 

de la bugetul de stat, de la Compania Națională de Investiții. Noi 

trebuie să asigurăm utilitățile, mai întâi la grădiniță, apoi la cămin, 

urmând apoi să fie dimensionate și pentru celelalte corpuri de 

clădire. Va fi un efort impresionant din partea noastră pentru că 



aducerea utilităților în Campusul 2 nu este deloc simplă și destul 

de costisitoare”, a mai spus Popa. 

Cât despre grădinița de la Moara, construcția acesteia va demara 

în acest an, având ca termen de finalizare 12 luni.  

„Avem o sarcină în plus pentru că va trebui să fim pregătiți să 

începem activitatea în anul școlar 2020-2021, iar asta implică o 

autorizare, o acreditare, a nivelului preșcolar de către USV, de 

această dată la ARACIP, nu ARACIS. Această sarcină va fi în 

grija Facultății de Științe ale Educației”, a mai completat rectorul. 

Alte planuri pentru campusul II au în vedere actualizarea studiilor 

de fezabilitate pentru construirea unui sediu pentru Facultatea de 

Silvicultură, a unui restaurant, un studiu geotehnic pentru o 

Facultate de Medicină, dar și pentru un laborator pentru siguranța 

alimentelor. 

  

Reabilitări pentru două cămine 

Tot în acest an, Universitatea vrea să reabiliteze căminului 1, după 

o încercare eșuată anul trecut, când s-a prezentat un singur 

constructor care nu a reușit să se califice la licitație. USV va relua 

procedura, fiind refăcute și studiul de fezabilitate și proiectul 

tehnic. 

Tot pentru a suplimenta locurile de cazare pentru studenți, 

Universitatea vrea să demareze modernizarea Căminului 6, 

preluat de la Colegiul Tehnic Alimentar din Suceava. Contractul 

de preluare în administrare pentru 25 de ani a căminului 



Colegiului Tehnic Alimentar din Suceava, de la Primăria 

municipiului Suceava, a fost semnat în august 2018. 

Alte planuri de investiții ale USV vizează amenajarea centrului 

campusului, aceasta urmând să devină o zonă de recreere pentru 

studenți, extinderea și reabilitatea corpului J al Facultății de 

Inginerie Alimentară,  modernizarea centralei termice de la Vatra 

Dornei, identificarea unei soluții pentru încălzirea campusului 

principal cu centrale termice pe gaz (realizarea studiul de 

fezabilitate). 

Valentin Popa a mai precizat că alte trei proiecte cu mari șanse de 

a fi aprobate și contractate în acest an, prin POR, cuprind 

reabilitarea terenului de sport din campus (înlocuirea balonului și 

a suprafeței de joc), climatizarea Corpului E, dotarea cu 

echipamente a laboratoarelor, reabilitarea corpului D (cu șanse 

mai scăzute de a fi realizată). 
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Scriitoarea, traducătoarea și jurnalista din Republica Moldova 

Irina Nechit, membră a Uniunii Scriitorilor din Republica 

Moldova și din România, și-a lansat volumul de interviuri „Malul 

stâng întreabă malul drept”, la biblioteca Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, în cadrul manifestărilor „Omul și Cartea”. 

Scriitoarea basarabeancă a declarat că a acceptat cu bucurie 

invitația de a participa la eveniment, mai ales că nu a mai fost la 

Suceava din 1995, iar la universitate, niciodată. Ea a vorbit despre 

condiția oamenilor de cultură din Republica Moldova, care au cele 

mai mici salarii, mai mici chiar decât muncitorii „la negru”, ceea 



ce-i face ca de multe ori să se simtă „supărați”, „damnați”, 

„condamnați” „în Basarabia noastră”, „și atunci ne prind gânduri 

de ducă, de a ne desprinde din locul acela”. Irina Nechit a spus că 

în drum spre Suceava a comparat localitățile prin care a trecut și 

fețele oamenilor întâlniți cu ceea ce a văzut în urmă cu 24 de ani 

și mesajul ei a fost „Bucurați-vă de schimbările luminoase care s-

au întâmplat în acești ani”. 

Despre scriitorii români din Basarabia, prof.univ.dr. Mircea 

Diaconu, prorector al USV, a afirmat că sunt pe nedrept uitați, deși 

sunt „scriitori de primă mărime”. Profesorul Diaconu a subliniat 

că spre deosebire de scriitorii din România, scriitorii români din 

Basarabia au marele avantaj de a cunoaște literatura rusă și a 

întregului spațiu ex-sovietic „în limba în care a fost scrisă”. „Este 

un privilegiu să o avem azi aici pe Irina Nechit”, a spus 

universitarul sucevean și a întrebat retoric, referitor la titlul cărții 

„Malul stâng întreabă malul drept”, „Și ce răspunde malul drept?”. 

„Tace, e orb”, a punctat prof. Diaconu. 

La rândul său, prof.univ.dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, 

organizatoarea evenimentului, a arătat că în cei peste 20 de ani de 

când are legături cu spațiul universitar din Republica Moldova a 

constatat că „românii de dincolo de Prut sunt foarte creativi și 

foarte buni comunicatori”, iar tinerii basarabeni, studenții „au 

curajul să pună întrebări”. 

„Noi învățăm de la ei”, a spus prof. Ardeleanu, care a precizat că 

USV are cel mai mare număr de studenți basarabeni dintre toate 

universitățile din România, aproximativ 900. 

Dacă despre proza Irinei Nechit au vorbit profesorii Sanda-Maria 

Ardeleanu și Mircea Diaconu, poezia ei a fost „comentată” de 



conf. univ. dr. Mariana Boca. În lectura conferențiarului Mariana 

Boca, publicul a avut ocazia să asculte versuri remarcabile. 

La manifestare au mai participat scriitorul Mihai Sultana Vicol, 

studenți de pe ambele maluri ale Prutului și Grupul de Inițiativă al 

Românilor din Basarabia – GIRB, condus de Aliona Gumeniță. 

Irina Nechit a debutat cu volumul de poezie „Șarpele mă 

recunoaște”, apărut la Editura Hyperion din Chișinău, în anul 

1992, a fost premiată de Uniunea Scriitorilor din Republica 

Moldova pentru volumele de poezie „Șarpele mă cunoaște”, 

„Cartea rece” și „Un viitor obosit”. 

Irina Nechit s-a remarcat și ca dramaturg. Pentru cartea „Godot 

eliberatorul” i s-a acordat Premiul UNITEM pentru critică 

teatrală. În anul 2018, piesa „Sfaturile Melaniei” a fost montată la 

teatre din București. La Gala Uniunii Teatrale din Republica 

Moldova, 2018, „Sfaturile Melaniei” a obținut Premiul pentru cea 

mai bună piesă contemporană. În același an, a fost publicată, la 

Editura Junimea, Iași, cartea de interviuri „Malul stâng întreabă 

malul drept”. 

Irina Nechit este cunoscută și peste hotarele Basarabiei, 

participând la numeroase festivaluri de literatură, colocvii, saloane 

de carte din România, Franța, Germania, Slovacia, Lituania, 

Letonia, Italia, Slovenia, Bulgaria și Austria, promovând limba, 

cultura și valorile din spațiul românesc. 
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„Povestea Ștrumfilor” este spusă, de ieri, la Observatorul 

Astronomic din Suceava, prin intermediul unei expoziții 

interactive realizate de Delegația Generală Valonia-Bruxelles, la 

București. Expoziția a fost vernisată de diplomatul belgian Eric 

Poppe, șeful delegației, cu ocazia sărbătorii Zilele Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

La evenimentul de ieri, Eric Poppe a prezentat succint istoricul 

ștrumfilor, care anul trecut au împlinit 60 de ani de existență, și a 

declarat că este onorat să-i sărbătorească la Suceava. Diplomatul 

a spus că simpaticii omuleți albaștri fac parte din cultura Belgiei, 

din patrimoniul cultural belgian și că în ciuda celor 60 de ani, au 

rămas tineri, iar copiii îi apreciază în egală măsură ca și în trecut. 

De altfel, a subliniat Eric Poppe, benzile desenate fac parte din 

cultura belgiană, copiii cresc și acum cu ele; pentru Belgia, 

ștrumfii sunt un simbol unificator, alături de ciocolată, napolitane, 

bere și echipa națională de fotbal. 

Celebrii omuleți albaștri au fost creați în 1958 de desenatorul 

belgian Pierre Culliford, care semna sub pseudonimul Peyo, inițial 

ca personaje secundare în revista sa de benzi desenate. Ștrumfii au 

împlinit 60 de ani în 2018 și Belgia i-a sărbătorit printr-o expoziție 

care oferă vizitatorilor ocazia de a vizita satul omuleților albaștri 

sau de a se aventura, cu ajutorul realității virtuale, într-o 

confruntare împotriva maleficului Gargamel. 

Delegația Generală Valonia-Bruxelles la București promovează 

ștrumfii și în acest an, prin două expoziții realizate special pentru 

România și Bulgaria, care poposesc în universitățile și instituțiile 

de cultură partenere. 



În cadrul manifestării de ieri a fost organizată și o tombolă pentru 

toți cei prezenți, câștigătorii fiind răsplătiți de Eric Poppe cu 

albume cu benzi desenate despre ștrumfi. 

Povestea ștrumfilor este pe panouri amplasate pe holul 

Observatorului și tot aici vizitatorii sunt invitați să participe activ, 

în exerciții de testare a spiritului de observație. De asemenea, în 

sala de proiecții este difuzat un film cu ștrumfi, iar ambianța 

sonoră este în același registru. 

Expoziția va rămâne deschisă publicului timp de o lună de zile, 

perioadă în care se vor desfășura concursuri, ateliere, concursuri 

radio, tombolă, alte activități în jurul aniversării celor 60 de ani de 

existență a ștrumfilor. Activitățile sunt organizate prin colaborarea 

dintre Delegația Valonia-Bruxelles din București, cu 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Departamentul de 

Limbi și Literaturi Străine și Centrul de Reușită Universitară, cu 

participarea studenților, elevilor și preșcolarilor. 

Odată cu expoziția a fost vernisată și o expoziție de desene 

„Lumea Ștrumfilor”, realizate de copii de la grădinițele 

„Așchiuță” și „1-2-3” și de elevi din clasa a II-a de la Școala 

Gimnazială „Ion Creangă” din Suceava. 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, a anunțat, joi, în cadrul ședinței festive de 

Zilele Universității, că din toamna acestui an vor funcționa noi 

programe de studii, atât la licență, cât și la masterat. 



 „Trebuie să ne gândim că suntem la o universitate dinamică, 

poate cea mai dinamică din România și asta implică și renunțarea 

la unele programe care nu mai sunt căutate pe piața muncii, dar 

și dezvoltarea altora, căutate, și pentru care încercăm să susținem 

cadre didactice în vederea dezvoltării acestora”, a spus rectorul 

Valentin Popa. 

Acesta a precizat că în anul universitar 2019 – 2020 este 

autorizat să funcționeze la USV, prin decizia ARACIS, la 

licență, programul de Psihologie. 

De asemenea, rectorul universității sucevene a mai arătat că 

instituția pe care o conduce este și în faza finală de transmitere 

spre autorizare de către ARACIS a programelor de licență de 

„Asistență medicală generală” și „Media digitală” și că vor urma 

noi programe  – „Tehnică dentară” și „Limba și Literatura 

Română/O limbă și Literatură străină – Limba și literatura 

chineză”. 

„Cele două programe din domeniul sănătății, Asistență medicală 

generală și Tehnică dentară, sunt două programe care odată ce 

vor intra în funcțiune creează premisele înființării Facultății de 

medicină”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 

În ceea ce privește studiile de masterat, rectorul sucevean a 

menționat că trei noi programe vor funcționa în anul universitar 

următor, respectiv „Globalizare și diplomație economică”, 

„Resilience in Education” – program în limba engleză și „Drept 

penal și criminalistică”. 

Rectorul USV a menționat că în această lună, în perioada 27 – 30 

martie a.c., USV așteaptă vizita inspectorilor ARACIS, care vor 



evalua 12 programe de la opt facultăți, în vederea reconfirmării 

gradului de încredere ridicat al USV, acordat succesiv în anii 

2008 și 2013. 

Precizăm că Senatul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a 

hotărât, la data de 1 noiembrie 2018, renunțarea la patru 

programe de studii universitare de licență, din cadrul Facultății 

de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, a Facultății de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management și a Facultății 

de Istorie și Geografie. Astfel, a fost aprobată propunerea de 

renunțare la următoarele programe de studii universitare de 

licență: Inginerie economică în domeniul electric, electronic și 

energetic; Inginerie economică în domeniul mecanic; Geografia 

mediului; Științe politice. 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, a anunțat, joi, în cadrul ședinței festive de 

Zilele Universității, că instituția de învățământ superior are în 

derulare mai multe proiecte de investiții, ce sunt grupate pe trei 
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direcții de finanțare. Rectorul sucevean a ținut să precizeze că 

USV nu mai are credite încă din 2017, reușind astfel să se descurce 

cu fondurile proprii. 

Valentin Popa a spus că speră ca anul acesta să înceapă reabilitarea 

căminului 1 din cadrul campusului universitar, după o încercare 

eșuată anul trecut, când s-a prezentat un singur constructor și care 

nu a reușit să se califice. 

Popa a mai arătat că USV are în plan și modernizarea centralei 

termice de la Vatra Dornei și caută o soluție pentru încălzirea 

campusului principal al universității cu centrale termice pe gaz. 

Rectorul USV a amintit în cadrul ședinței festive că în plan este și 

finalizarea amenajării zonei de recreere din centrul campusului, 

dar și extinderea și reabilitarea corpului J. 

În ceea ce privește campusul II de la Moara, Valentin Popa a spus 

că urmează să fie actualizat studiul de fezabilitate care să cuprindă 

construirea facultății de silvicultură, a unui restaurant și aducerea 

utilităților în zonă, dar se are în vedere și realizarea unui studiu 

pentru înființarea facultății de medicină și a unui laborator pentru 

siguranța alimentelor. 

Valentin Popa a menționat că USV mai are trei proiecte foarte 

importante, dintre care două au foarte mari șanse de a fi aprobate 

și contractate în acest an, prin POR. 

„Un proiect are în vedere reabilitarea terenului de sport, prin 

înlocuirea suprafeței de joc și a balonului, iar un alt proiect este 

legat de corpul E, unde vom încerca să asigurăm climatizarea 



întregului corp de clădire, dar și o dotare semnificativă cu 

echipamente și materiale didactice”, a spus rectorul USV. 

Un al treilea proiect are în vedere reabilitarea corpului D. 

Rectorul universității sucevene a mai spus că a treia direcție de 

finanțare pentru USV este legată de Ministerul Educației 

Naționale și Compania Națională de Investiții, pentru că în 

Campusul II vor fi o grădiniță pentru patru grupe de preșcolari și 

un cămin studențesc cu 810 locuri. 

Astfel, Popa a arătat că în acest an va începe construcția grădiniței, 

având un termen de realizare de 12 luni. 

„Este una dintre cele 11 grădinițe din județul Suceava care au fost 

introduse în planul de investiții pentru preșcolari.  Avem o sarcină 

în plus pentru că va trebui sa fim pregătiți pentru ca în anul școlar 

2020 – 2021 să înceapă activitatea”, a precizat rectorul USV. 

Cât despre căminul studențesc, rectorul USV a spus că va fi 

realizat cu fonduri de la bugetul de stat, prin CNI, iar USV va 

trebui să asigure utilitățile, în momentul de față proiectul fiind în 

etapa studiului de fezabilitate. 

„Va fi un efort impresionant din partea noastră, pentru că aducerea 

utilităților în campusul II nu este deloc simplă și este destul de 

costisitoare”, a mai arătat rectorul sucevean. 
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Mare interes în sala „Dumitru Bernicu” din Suceava înaintea 

meciului dintre echipa locală CSU și Poli Timișoara. Față în față 



 fața echipei Poli 

Timișoara 

 

s-au aflat două formații cu perspective diferite, bănățenii cu 

gândul la play-off, sucevenii cu mintea la menținerea în primul 

eșalon valoric. Gazdele, deși s-au ambalat puțin în debut de meci, 

au arătat trac și le-au permis sârbilor de la Poli Timișoara să facă 

legea. Cum a pătruns puțin îndoiala în suflet, handbaliștii pregătiți 

de Adrian Chiruț s-au „tăiat” pur și simplu, au ratat din toate 

pozițiile și au comis gafe peste gafe. La toate acestea s-a adăugat 

și forma slabă a portarului Erhan. Culmea primei reprize a fost 

momentul în care timișorenii au marcat deși evoluau cu doi 

jucători în minus. În aceste condiții, scorul la pauză a fost 20-11! 

în favoarea celor de la Poli Timișoara. La fel ca și în disputa 

anterioară de la Constanța, CSU Suceava a mai „dres busuiocul” 

în partea secundă în care a marcat de 14 ori, față de 13 reușite ale 

oaspeților. Așadar, tabela de marcaj a arătat la finalul partidei 

CSU Suceava – Poli Timișoara scorul de 25-33 și „lațul” se 

strânge puțintel pentru suceveni deoarece au mai rămas de jucat 

cinci etape din care trei în deplasare, la Steaua, Făgăraș și Bacău, 

acasă rămânând de jucat cu U Cluj și CSM Focșani în ultima 

rundă. 
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Premiul pentru francofonie: Elena Brândușa – Steiciuc pentru 

volumul „Francophonie et diversite”, Editura Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava. 
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„Ștefan cel Mare” 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Local 

 

Studenți, cadre didactice, reprezentanți ai autorităților locale, toți 

s-au adunat ieri pentru a ura „La mulți ani!” învățământului 

universitar sucevean. Universitatea „Ștefan cel Mare” s-a înființat 

în baza Hotărârii de Guvern nr. 225 din 7 martie 1990. Instituția 



a sărbătorit 29 de 

ani de existență 

 

își are originea în fostul Institut Pedagogic de trei ani, înființat în 

anul 1963. În 1976 acesta s-a transformat în Institutul de 

Învățământ Superior, cu dublu profil, universitar și tehnic. Între 

1984 și 1990 a funcționat ca Institut de subingineri, subordonat 

Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași.  

Cu ocazia manifestărilor prilejuite de acest moment aniversar, 

conducerea Universității sucevene a anunțat că oferta educațională 

își va diversifica opțiunile cu programe noi de licență și masterat. 

Astfel, rectorul profesor universitar doctor inginer Valentin Popa 

a anunțat faptul că Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior a aprobat specializarea „Psihologie”, în 

toamna acestui an, urmând să se organizeze prima sesiune de 

admitere. Conducerea USV a mai anunțat că două programe, cel 

de Asistență medicală generală și programul „Media digitală”, 

sunt în faza finală, în ceea ce privește acreditarea, urmată cu 

funcționarea celor două programe din domeniul Sănătate – 

Asistență medicală generală și Tehnică dentară vor fi create 

premisele înființării Facultății de Medicină. „Suntem o 

universitate dinamică, poate cea mai dinamică din România, e 

normal să renunțăm la anumite programe de studii care nu sunt 

căutate pe piața muncii și să înființăm altele, cu căutare, pentru 

care încercăm să susținem cadre didactice în vederea dezvoltării 

acestora”, a declarat rectorul Valentin Popa. Acesta a mai adăugat 

că universitatea suceveană are în derulare mai multe proiecte de 

investiții, care vor duce la îmbunătățirea procesului de învățământ. 

Mai exact, în prezent de face  studiul de fezabilitate pentru 

construcția unui cămin studențesc cu 810 locuri și va începe 

reabilitarea Căminului nr. 1, din interiorul campusului cât și al 

celui primit de la Colegiul Alimentar. „Un alt proiect are în vedere 



reabilitarea terenului de sport, prin înlocuirea suprafeței de joc și 

a balonului, iar un alt proiect este legat de corpul E, unde vom 

încerca să asigurăm climatizarea întregului corp de clădire, dar și 

o dotare semnificativă cu echipamente și materiale didactice”, a 

mai adăugat rectorul Valentin Popa. 

Tot în acest an va începe și construcția grădiniței din campusul de 

la Moara, durata de finalizare a lucrărilor fiind de 12 luni.  

 

 


