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Președintele ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității 

în Învățământul Superior), prof. univ. dr. Iordan Petrescu, a 

acordat Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) 

certificatul „Grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă 

recunoaștere acordată unei universități în sistemul național de 

învățământ. 

Distincția a fost oferită rectorului instituției, prof. univ. dr. 

Valentin Popa, în cadrul festivității de aniversare a 30 de ani de la 

înființarea Universității, respectiv de la transformarea Institutului 

de Subingineri în Universitate. 

Universitatea suceveană a obținut acest calificativ în vara anului 

trecut după ce, în anii 2008 și 2013, a primit același calificativ în 

urma evaluării instituționale efectuate de comisiile ARACIS. 

Evaluarea este valabilă cinci ani de zile (2019 – 2024). 

„Universitatea oferă programe de studiu în șase domenii 

fundamentale, dovedind că este o universitate comprehensivă în 

absolut tot panelul de specializări. La momentul evaluării, USV 

avea 54 de programe de licență distribuite în 32 de domenii de 

licență și 49 de programe de masterat distribuite pe 23 de domenii. 



Este una dintre universitățile care acoperă un domeniu foarte larg, 

de la medicină, inginerie, sport, literatură, ș.a.m.d. 

Și din punct de vedere al școlilor doctorale, USV are un loc bine 

definit. La vremea evaluării existau două școli doctorale, 15 

domenii de doctorat”,  a arătat președintele ARACIS. 

Iordan Petrescu a menționat că evaluarea de anul trecut a avut în 

vedere doar aspectul educațional, partea de cercetare fiind 

analizată doar în spiritul de a asigura suportul educațional. 

De asemenea, acesta i-a mai acordat rectorului Popa o diplomă de 

excelență, din partea Consiliului ARACIS, „pentru performanțele 

remarcabile de-a lungul celor 30 de ani de la înființarea instituției 

de învățământ superior în cinstea profesorilor și a studenților care, 

prin efort și dedicație, au contribuit la înfăptuirea destinului 

Universității de a fi un centru de excelență academică”. 
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Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) i s-a acordat 

certificatul „Grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă 

recunoaștere acordată unei universități în sistemul național de 

învățământ. 

Distincția a fost oferită rectorului instituției, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, de către președintele ARACIS, prof. univ. dr. 

Iordan Petrescu, în cadrul festivității de aniversare a 30 de ani de 

la înființarea universității sucevene. 
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USV a obținut acest calificativ în vara anului trecut după ce, în 

anii 2008 și 2013, a primit același calificativ în urma evaluării 

instituționale efectuate de comisiile ARACIS. „Universitatea 

oferă programe de studiu în șase domenii fundamentale, dovedind 

că este o universitate comprehensivă în absolut tot panelul de 

specializări. La momentul evaluării, USV avea 54 de programe de 

licență distribuite în 32 de domenii de licență și 49 de programe 

de masterat distribuite pe 23 de domenii. Este una dintre 

universitățile care acoperă un domeniu foarte larg, de la medicină, 

inginerie, sport, literatură și așa mai departe. Și din punct de 

vedere al școlilor doctorale USV are un loc bine definit. La vremea 

evaluării existau două școli doctorale, 15 domenii de doctorat”, a 

spus Iordan Petrescu. 

El a adăugat că evaluarea de anul trecut a avut în vedere doar 

aspectul educațional, partea de cercetare fiind analizată doar în 

spiritul de a asigura suportul educațional. 

Totodată, președintele ARACIS i-a acordat rectorului USV o 

diplomă de excelență, „pentru performanțele remarcabile de-a 

lungul celor 30 de ani de la înființarea instituției de învățământ 

superior în cinstea profesorilor și a studenților care, prin efort și 

dedicație, au contribuit la înfăptuirea destinului universității de a 

fi un centru de excelență academică”.  
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La ceremonia prilejuită de Zilele Universității din Suceava, 

rectorul instituției, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a prezentat 
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un bilanț al activității aferente anului 2019, trasând și noi obiective 

pentru viitor. 

Cât privește investițiile pe care instituția le are în vedere în 

următorii ani, rectorul a punctat câteva obiective care ar 

suplimenta spațiile destinate educației și cercetării: un sediu 

pentru Facultatea de Medicină, un nou corp de clădire în parcul 

Universității, o clădire modulară în campus, cămine studențești 

etc. 

„Din punct de vedere al spațiilor, suntem înghesuiți, deja avem 

închiriate șapte săli în clădirea Centrului de Proiectări Bucovina, 

vizavi de Poliția Județeană, foarte aproape de campus. 

Dezvoltarea unui număr mare de programe de studiu va implica în 

viitor și alte spații necesare învățământului și cercetării”, a 

menționat rectorul. 

Facultatea de Medicină ar urma să aibă sediul vizavi de 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pe un teren de 1.000 mp. 

O altă investiție pe care USV o are în vedere este extinderea 

corpului E, în parcarea din față, din parcul Areni – Universității. 

„Pregătim documentația pentru a solicita certificatul de urbanism 

și, în paralel, am adresat o solicitare primăriei pentru a ne acorda 

în administrare o mică suprafață verde din parcul Universității. 

Sperăm să găsim înțelegerea și să fie aprobată”, a mai arătat 

Valentin Popa. 

Acesta a mai menționat că cele două investiții ar urma să fie 

inaugurate în următorii patru-cinci ani. 

www.bitnews.ro 

07.03.20 



Un spațiu care ar urma să fie dat în funcțiune mai repede este o 

clădire modulară, ușor de construit, și care va funcționa începând 

din noul an universitar. Clădirea modulară ar urma să fie 

amplasată în spațiul dintre bazinul de înot, corpul F, Camera de 

Comerț și căminul 2. 

  

Cămine  

Referitor la spațiile de cazare disponibile pentru studenții 

instituției, USV așteaptă demararea lucrărilor pentru căminul din 

Campusul de la Moara, cămin ce va asigura peste 800 de locuri de 

cazare. 

„Acesta este principalul obiectiv din C2 din viitorul apropiat. De 

construcția acestuia depinde dezvoltarea ulterioară a campusului 

de la Moara. Acolo vom avea și sedii de facultate, un teren de 

sport, un restaurant, cantină studențească și multe alte obiective. 

Zona este în plină dezvoltare”, a subliniat Popa. 

Printre alte investiții, rectorul a mai amintit de reabilitarea 

căminului de fete din campus (C1) și modernizarea căminului 

preluat de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară (C6). 
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Vineri, 6 martie, Aula din corpul A al Universității „Ștefan cel 

Mare” a devenit neîncăpătoare pentru că aici a avut loc Ședința 

festivă din deschiderea manifestărilor prilejuite de Zilele USV. La 

eveniment au luat parte, subprefectul județului Suceava Daniel 



programe de 

studiu. Vezi care 

sunt acestea 

 

Prorociuc, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, 

primarul Ion Lungu, președintele ARACIS, Iordan Petrescu, 

precum și profesori și studenți ai Universității „Ștefan cel Mare”. 

În deschiderea evenimentului, rectorul Valentin Popa a făcut o 

prezentare a evoluției unității superioare de învățământ, subliniind 

că acum se împlinesc 30 de ani de când Institutul Pedagogic 

Suceava a devenit Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și 57 

de ani de când în municipiul reședință de județ a fost înființată o 

unitate superioară de învățământ. 

Astfel, la ceas aniversar, rectorul Valentin Popa a anunțat că în 

cadrul facultăților USV vor fi înființate 19 noi programe de studiu, 

din care 12 pentru studii de licență și șapte pentru studii masterale. 

Astfel, la licență vor fi următoarele programe: Tehnică dentară, 

Echipamente și sisteme medicale, Robotică, Autovehicule rutiere, 

Echipamente și sisteme de comandă și control autovehicule, 

Rețele software și telecomunicații, Energetică și tehnologii 

informaționale, Resurse umane, Limba chineză – Limba 

română/engleză/franceză/germană, Limba engleză – Limba 

spaniolă/Limba italiană, precum și un program de Științe 

gastronomice. 

În ceea ce privește studiile masterale, Valentin Popa a precizat că 

vor fi înființate următoarele programe de studiu: Nutriție și 

recuperare medicală, Inginerie mecanică asistată  de calculator, 

Securitate cibernetică, Comunicare, media și industriile creative, 

Drept penal și criminalistică, Globalizare și diplomație 

economică, precum și programul Resilience in Education. 

De altfel, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” a vorbit și 

despre înființarea Facultății de Medicină la Suceava pentru care 



va fi nevoie de construirea unui nou corp ce va fi amplasat vis a 

vis de ISU. De asemenea, pentru a putea cuprinde toate cele 19 

noi programe de studiu, va fi extins Corpul E și va fi construit un 

corp nou care va cuprinde noi spații de laboratoare. De asemenea, 

Valentin Popa a subliniat că este necesar și un nou campus 

universitar. 

În acest sens, atât președintele Consiliului Județean, cât și 

primarul municipiului Suceava au precizat că vor sprijini 

Universitatea „Ștefan cel Mare” în toate demersurile pe care le va 

face pentru a concretiza toate proiectele. 

De asemenea, subprefectul județului Suceava Daniel Prorociuc a 

transmis un mesaj de apreciere și recunoștință pentru toată 

activitatea desfășurată de instituția superioară de învățământ de la 

înființare și până în prezent. 

„Consider că Universitatea «Ștefan cel Mare» este un reper de 

dezvoltare academică, dinamică, în ton cu vremurile, un vector de 

imagine, atât pentru municipalitate, cât și pentru întreg județul, un 

furnizor permanent de forță de muncă bine instruită, precum și un 

partener instituțional de încredere”,  a transmis subprefectul 

Daniel Prorociuc. 

Președintele Gheorghe Flutur sprijină înființarea Facultății de 

Medicină la Suceava 

  

„Vă felicit și sunt partener cu dumneavoastră (n.r. USV) și vă 

susțin până în pânzele albe cu Facultatea de Medicină. Spun asta, 



în contextul în care Consiliul Județean investește masiv în Spitalul 

Județean Suceava”, a subliniat președintele Flutur. 

Acesta a adăugat că, prin intermediul Spitalului de Copii și al 

Institutului Oncologic ce vor fi construite în viitorul apropiat la 

Suceava, viitorii studenți ai Facultății de Medicină vor avea 

profesori buni și locuri unde să facă practică. 

Tot cuvinte de laudă la adresa universității sucevene a avut și 

președintele ARACIS, Iordan Petrescu, care a lăudat evoluția 

USV și i-a înmânat rectorului Valentin Popa un certificat ARACIS 

care arată gradul ridicat de încredere pentru perioada 2019 – 2024, 

precum și o diplomă de excelență. 
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Primarul Sucevei Ion Lungu a înmânat, vineri, 6 martie, 

Universității „Ștefan cel Mare” o diplomă de excelență pentru 

contribuția adusă la dezvoltarea orașului. Înmânarea distincției 

respective a fost făcută cu ocazia aniversării a 30 de ani de la 

înființare. De asemenea, primarul Ion Lungu a transmis mesajul 

de a continua parteneriatul pentru transformarea Sucevei în oraș 

de tip Smart City (oraș inteligent). 

„Am participat astăzi la aniversarea a 30 de ani de la înființarea 

Universității „Ștefan Cel Mare” din Suceava. Am transmis 

mesajul municipalității și invitația de parteneriat în continuare 

pentru transformarea orașului Suceava în oraș de tip Smart City 

(oraș inteligent). Suntem parteneri în multe proiecte pe linie de 

asigurare a infrastructurii pentru universitate: campus școlar, 

facultate de medicină etc., proiecte sportive și culturale. Am 
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acordat o diplomă de excelență Universității pentru contribuția 

adusă la dezvoltarea orașului nostru”, a mai menționat Ion Lungu, 

pe contul său de Facebook. 

 

N.B. 

 

 

Președintele 

Gheorghe Flutur la 

30 de ani de la 

înființarea USV: 

Universitatea este 

unul dintre 

motoarele 

dezvoltării  

 

 

Crai Nou 

 

 

 

Pg.2 

 

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a 

felicitat, vineri, Universitatea Suceava la împlinirea a 30 de ani de 

la înființare și 57 de ani de învățământ superior în Suceava, 

subliniind însă că USV trebuie să-și asume și moștenirea 

Universității din Cernăuți pentru că este continuatoarea acesteia în 

România, țară a Uniunii Europene. 

„În viață nu ajută prea mult modestia. Parcă în șoaptă sau deloc 

vorbiți de străbunica de la Cernăuți. Dumneavoastră sunteți parte 

a Universității de la Cernăuți și trebuie să vorbiți mai des de 

universitatea bucovineană care este cu 15 ani mai nouă decât cea 

de la Iași. Sunteți parte și trebuie să vă revendicați acest lucru”, a 

spus președintele Flutur. 

El a transmis mediului academic sucevean că în mentalul colectiv 

se uită repede cei 30 de ani frumoși ai USV și că aceștia și sudul 

Bucovinei sunt în România și Uniunea Europeană și moștenesc 

acest învățământ care a fost prima dată în limba germană la 

Cernăuți și care a fost o școală cel puțin la același nivel cu cea de 

la Iași și cea de la Cluj. 

„Dacă nu veți spune asta se va spune că alături de Târgoviște și de 

Oradea, și Suceava are universitate, ori nu e așa”, a spus Flutur. 

Totodată, el a amintit că învățământul superior la Suceava nu a 

început în 1953 cu Institutul de la Suceava ci în 1949 cu Institutul 
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silvic de la Câmpulung Moldovenesc care a funcționat până în 

1953. 

„Știu asta pentru că eu m-am luptat în 1997 când am venit la 

Direcția Silvică să aveți pavilionul nou și vedeți semnătura și ați 

primit acea clădire de la Direcția Silvică”, a spus Flutur. 

El a transmis celor de la USV să dacă privește în trecut ar avea 

mult mai multe să le treacă în palmaresul învățământului superior 

din sudul Bucovinei. 

„Universitatea Suceava este principalul motor de dezvoltare”, a 

spus Flutur care a arătat că în calitate de șef al administrației 

județene prezintă ceea ce dorește să facă în viitor în cooperare cu 

USV. 

El a precizat că joi a fost deschis oficial primul parc industrial din 

județul Suceava în apropierea Aeroportului Suceava. 

„Acel parc pe aproape 14 hectare este menit să dea drumul la 

afaceri economice și aici este invitată Universitatea cu care noi 

avem un cluster pentru bioeconomie. Săptămâna viitoare trebuie 

să ne întâlnim din nou pentru că având parc industrial trebuie să 

turăm motoarele pentru a aduce bani europeni”, a spus Flutur. 

Totodată el a propus mediului academic sucevean să inițieze 

proiecte pe mediu care să poată obține finanțare pe Green Deal, 

cel mai importat program ecologic al Uniunii Europene. 

Președintele Flutur a arătat că un proiect de genul celui care ar 

urma să fie aplicat în Valea Jiului pentru transformarea unei zonei 

minieră în una turistică s-ar potrivi și Bucovinei cu zona ce include 

Ostra, Crucea, Broșteni, Fundu Moldovei, Ciocănești, Iacobeni. 



„Sunt foarte mulți bani în acest domeniu și noi trebuie să 

anticipăm și să vedem ce putem face. Vom fi eligibili și cu 

drumuri și școli pe programe de mediu în aceste zone”, a spus 

Flutur. 

El a mai declarat că el și Consiliul Județean Suceava susțin 

înființarea unei Facultăți de Medicină la Suceava arătând că  CJ 

Suceava investește masiv în dezvoltarea infrastructurii 

spitalicești. 

„După ce am alocat 70 de milioane de euro în SJU Suceava, un 

spital de top, pregătim investiții de 80 de milioane de euro într-un 

spital de copii, într-un institut oncologic la Suceava unde în 

această primăvară dăm drumul la radioterapie, la medicina 

nucleară, la săli de operații destinate oncologiei și am cerut 

ministerului și a aprobat spital de oncologie la Suceava”, a spus 

Flutur. 

El a subliniat că aceste investiții în infrastructura spitalicească 

reprezintă un motiv în plus care să justifice înființarea unei 

facultăți de medicină la Suceava menționând că hegemonia 

universităților mari nu întotdeauna a fost prietenă universităților 

mai mici. 

Totodată, președintele Gheorghe Flutur a apreciat că Universitatea 

Suceava este un atu pentru ca Suceava să fie regiune. 

„Să nu așteptăm mila politicului pentru a ne face regiune. Noi 

putem să ne câștigăm aceste drepturi de regiune prin ce facem și 

universitatea e unul dintre vârfurile de lance pentru că e regională, 

se adresează mai multor județe și mai multor zone”, a spus Flutur. 



El a arătat că și  Spitalul Județean de Urgență din Suceava a 

început să devină regional pentru că tratează pacienți și din afara 

județului, la fel cum Aeroportul Suceava este unul regional. 

„Când cineva întreabă dacă Suceava poate fi regiune, cred că prin 

ceea ce facem noi greu va fi să fie refuzată pentru că își câștigă 

natural acest drept”, a spus Flutur. 

Președintele Consiliului Județean Suceava a subliniat necesitatea 

unui parteneriat pentru dezvoltare în care să fie implicată și 

universitatea. 

„Eu cred într-un parteneriat strâns și pragmatic între administrația 

locală, universitate și mediul de afaceri”, a conchis Gheorghe 

Flutur. 
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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a 

fost prezent vineri, 6 martie, la ședința festivă din deschiderea 

Zilelor USV. Astfel, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

a avut loc ședința festivă prilejuită de aniversarea a 30 de ani de la 

înființarea acesteia și a 57 de ani de învățământ superior la 

Suceava. Gheorghe Flutur a felicitat universitatea suceveană 

pentru întreaga activitate. 

Din punctul de vedere al șefului administrației județene sucevene, 

regionalizarea este doar o chestiune de timp iar Suceava are ca 

atuuri în ceea ce privește înființarea unui centru regional 

următoarele: Universitatea, Spitalul și aeroportul lângă care se 

face un parc industrial, toate cu o dinamică vizibilă. 

Președintele CJ Suceava a arătat că Universitatea Ștefan cel Mare 

este unul din vârfurile de lance pentru o viitoare regiune în această 

zonă. „De multe ori lumea întreabă dacă reorganizarea 

administrativă va presupune ca și Suceava să fie o regiune. Să nu 

așteptăm mila politicului pentru ne face regiune. Noi putem să ne 

câștigăm aceste drepturi de regiune prin ceea ce facem. Și 

universitatea este unul din vârfurile de lance, pentru că e 

regională, se adresează mai multor zone și județe. Și spitalul de la 

Suceava a început să devină regional. Pentru că uitați-vă numai la 

numărul celor care se operează într-un an, care a crescut într-un 

singur an de la 4.000 la peste 10.000. Deci adresabilitatea s-a dus 

www.ziar.com 

06.03.20 

 

www.bitnews.ro 

06.03.20 

 

www.svnews.ro 

06.03.20 



peste granițele județului și este un spital regional”, a precizat 

Gheorghe Flutur. El spus că un alt atu pentru regiune este și 

Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, numărul pasagerilor 

crescând de la 44.000 de pasageri, câți au fost în urmă cu patru 

ani, la 450.000 în prezent. Insistând pe faptul că Universitatea 

Suceava este principalul motor de dezvoltare, el a amintit că în 

cursul zilei de joi a fost lansat oficial primul parc industrial din 

județul Suceava, în apropierea Aeroportului „Ștefan cel Mare” 

Suceava. „Este un parc industrial cu o suprafață de 14 hectare care 

este menit să dea drumul la afaceri și aici este invitată 

universitatea, cu care noi avem un cluster pe bioeconomie. Și vă 

mulțumesc că suntem parteneri în acest cluster, alături de Primăria 

Suceava și de mai mulți agenți economici. Săptămâna viitoare 

vreau să ne întâlnim din nou, pentru că având parcul industrial 

trebuie să turăm motoarele pentru a aduce proiecte pe bani 

europeni”, a precizat Gheorghe Flutur care crede foarte mult într-

un parteneriat sincer, strâns și pragmatic între administrația locală, 

Universitatea Suceava și mediul de afaceri. 

Potrivit președintelui CJ Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare 

trebuie să fie mai puțin modestă și să își asume faptul că este 

continuatoarea, în România, a Universității din Cernăuți. „Parcă 

în șoaptă sau deloc vorbiți de străbunica de la Cernăuți. 

Dumneavoastră sunteți parte a Universității de la Cernăuți și 

trebuie să vorbiți mai des de universitatea bucovineană care este 

cu 15 ani mai nouă decât cea de la Iași. Dumneavoastră sunteți 

parte și trebuie să vă revendicați acest lucru”, a spus Flutur. El a 

precizat că din punctul său de vedere, învățământul superior din 

județ nu a început în 1953, ci în 1949, cu Institutul silvic de la 

Câmpului Moldovenesc. „Acesta a funcționat până în 1953. Și știu 



asta pentru că m-am luptat, în 1997, când eu am venit director la 

Direcția Silvică Suceava să aveți pavilionul nou. Și verificați 

semnătura că este a mea și ați primit acea clădire de la Direcția 

Silvică”, a spus președintele CJ Suceava. 

Cu această ocazie, Gheorghe Flutur a lansat o provocare legată de 

mediu, provocare apărută în urma unei discuții cu 

europarlamentarul Siegfried Mureșan, care este coordonatorul 

viitorului program Pactul de Ecologie Europeană – Green Deal. 

Respectivul programul va avea o treime din banii europeni din 

exercițiul 2021 – 2027. Pactul Ecologic European stabilește 

măsuri ce vor transforma Europa în primul continent neutru din 

punct de vedere climatic până în 2050, vor dinamiza economia, 

vor îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții cetățenilor, vor ocroti 

natura și vor garanta că nimeni nu este lăsat în urmă. „Trebuie să 

vedem ce ni se potrivește. Și una din provocările pe care le lansez 

aici este legată de mediu. Uitați-vă că pe bani europeni putem 

transforma Valea Jiului dintr-o zonă care arată jalnic după 

exploatările miniere într-o zonă turistică. Oare nu i se potrivește 

acest program și Bucovinei pe zona Ostra, Crucea, Broșteni, 

Fundu Moldovei, Ciocănești, Iacobeni?. Oare nu cumva trebuie să 

gândim programe în cadrul universității pentru aceste proiecte. 

Sunt foarte mulți bani în acest domeniu și noi trebuie să participăm 

și să vedem ce putem face. Și eu vă invit ca administrație 

județeană să intrăm în aceste mari și curajoase proiecte ale 

viitorului pentru că vom fi eligibili, pe drumuri, școli și altele”, a 

spus președintele CJ Suceava. 

Gheorghe Flutur a spus că el personal este parter cu universitatea 

„până în pânzele albe” pentru înființarea unei facultăți de 

medicină. Flutur a arătat că în acest sens, Consiliul Județean 



Suceava a investit deja sume importante pentru dezvoltarea 

infrastructurii spitalicești. „După ce am alocat aproape 70 de 

milioane de euro în Spitalul Județean Suceava, despre care alții 

spun, nu noi, că este un spital de top. Acum pregătim o investiție 

de peste 80 de milioane de euro pentru un spital modern de copii, 

pregătim institutul oncologic de la Suceava, unde în această 

primăvară dăm drumul la radioterapie și la medicina nucleară și la 

blocuri operatorii destinate oncologiei. Și am cerut Ministerului 

Sănătății și am aprobat spitalul oncologic de la Suceava. Acestea 

sunt doar câteva dovezi prin care susținem înființarea unei 

facultăți de medicină la Suceava. 
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Subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc a spus la 

festivitățile legate de împlinirea a 30 de ani de la înființarea 

Universității „Ștefan cel Mare” din municipiul reședință de județ 

că din punctul său de vedere USV reprezintă ”un reper de 

dezvoltare academică”. 

„Consider că Universitatea Stefan cel Mare este un reper de 

dezvoltare academică, dinamică, în ton cu vremurile, un vector de 

imagine atât pentru municipalitate, cât și pentru întreg județul, un 

furnizor permanent de forță de muncă bine instruită, precum și un 

partener instituțional de încredere.  Vă urez un sincer la mulți ani 

și mult succes în activitățile întreprinse cu ocazia Zilelor USV 

2020”, le-a transmis subprefectul celor prezenți în aula USV. 

„Din partea Instituției Prefectului Județului Suceava aș dori să vă 

transmit un mesaj de apreciere și recunoștință pentru toată 



activitatea dumneavoastră desfășurată atât în ultimii 30 de ani,  de 

la înființarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, dar și 

pentru cei 57 de ani de învățământ superior la Suceava. 

Instituția pe care o reprezint s-a aflat în permanență într-o bună și 

constructivă colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și sper, 

și sunt convins, că această colaborare va continua și în viitor”, a 

mai spus Daniel Prorociuc în discursul său. 
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 Cei mai merituoși doctoranzi ai Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV) au fost recompensați de conducerea instituției, 

pentru activitatea de cercetare pe care o desfășoară. 

Acordarea diplomelor a avut loc în cadrul festivității de aniversare 

a 30 de ani de la transformarea Institutului de Subingineri în 

Universitate, de Zilele USV. 

Astfel, distincția Doctorandul anului 2019 a fost acordată 

studentei doctorand Monica Laura Zlati, domeniul Contabilitate, 

coordonator prof. univ. dr. Veronica Grosu și studentei doctorand 

Mădălina Ungureanu-Iuga, domeniul Ingineria Produselor 

Alimentare, coordonator prof. univ. dr. Silvia Mironeasa. […] 
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Actualitate Zilele USV, au debutat cu lansarea primul ziar studențesc. 

Studenții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au elaborat 

propriul ziar „Cuvânt studențesc”. Lansarea acestuia a avut loc 

ieri, la orele 11.00 în sala de lectură din corpul A, în prezența 

cadrelor didactice și a studenților diferitor facultăți. Format din 16 

pagini, acesta a fost scris în special de studenții Facultății de Litere 



și Științe ale Comunicării, specialitatea Comunicare și Relații 

Publice. Moderatorul activității, conf. univ. dr. Claudia Costin, 

director al departamentului de limbă și literatură română și 

științele comunicării, a afirmat că proiectul inițierii ziarului 

studențesc, aparține doamnei decan, conf. univ. dr. Luminița 

Turcu, acesta fiind realizat sub coordonarea redactorului-șef al 

cotidianului „Monitorul de Suceava”, Tiberiu Avram. „Cuvânt 

studențesc”, va avea apariție semestrială și este deocamdată 

gratuit, în curând va putea fi accesat online. Sediul redacției se află 

la parterul corpului A al universității. Primul număr are la bază o 

varietate largă de articole, ce își vor găsi neapărat cititorul, printre 

acestea se enumeră: „Perioada studenției a fost cea mai frumoasă 

perioadă din viața mea” – un interviu cu rectorul USV, prof. univ. 

dr. Valentin Popa, „Sfaturi pentru o sesiune de succes”, „Cele mai 

vechi metode de copiat”, “Șapte tipologii de oameni pe care îi vei 

întâlni când călătorești cu trenul”, un horoscop destinat tuturor 

facultăților, o pagină pentru artiștii în devenire „Colțul artistului 

“, dar și un articol „Cine suntem noi”, în care este descris procesul 

de creare și elaborare a ziarului. 
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Studenții Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul 

USV organizează mai multe evenimente menită să celebreze 

personalitatea complexă și jucăușă a scriitorul francez Boris Vian, 

într-un mod inedit, nu comemorându-l, ci aniversându-l. 

Astfel, marți, 10 martie 2020, de la ora 16:00, va avea loc o masă 

rotundă studențească, unde umorul, virtuozitatea lingvistică și 

muzicală, generozitatea de prieten fermecător ale lui Vian vor fi 
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 puse în valoare în moduri mai mult sau mai puțin convenționale 

(creație de book trailers, pantomimă, interpretare de cântece). 

Câțiva studenți și elevi ai Colegiului de artă „Ciprian 

Porumbescu” din Suceava, îndrumați de doamna profesoară 

Raluca Schipor, vor pune la dispoziția publicului lucrări în care 

grafica a fost exploatată pentru a ilustra scrierile lui Vian. 

Pianocktailul – instrumentul descris de Boris Vian în „Spuma 

zilelor” – va fi pretextul unei întâlniri conviviale la Art Rock Cafe, 

unde fundalul muzical va fi asigurat, începând de la ora 20, de 

studenți deveniți DJ pentru o seară, de la Facultățile de Istorie-

Geografie și Științe Economice și Administrație Publică. 

Așadar, pasionații de literatură și jazz sunt așteptați, pe 10 martie 

2020, la masa rotundă din sala A111 a USV și la seara foarte puțin 

formală de la Art Rock Cafe. „Deghizarea” în zazou va fi 

apreciată. 

Scriitorul francez Boris Vian ar fi împlinit 100 de ani. Romancier, 

poet, compozitor de jazz, trompetist, critic muzical, traducător, 

desenator, inginer, inventiv și original în toate ipostazele sale, 

Vian a reușit, în scurta lui viață, să creeze opere care nu încetează 

să seducă. 

Una dintre  cărțile sale cele mai celebre, „Spuma zilelor”, a fost 

ecranizată în 2013, avându-i în rolurile principale pe  Audrey 

Tautou și Romain Duris. 

 

   

 

 

 

 



_________ 

 

Masă rotundă 

studențească, la 

USV, pentru 

celebrarea 

personalității 

scriitorului Boris 

Vian 

www.monitorulsv.ro Social IDEM 

Adelina 

Talpalariu 

Olimpiada 

Internațională de 

Astronomie și 

Astrofizică pentru 

juniori, de la finele 

lunii, se amână 

pentru iulie 

www.monitorulsv.ro 

09.03.20 

 Prima ediție a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică pentru 

Juniori, competiție de rang internațional, programată la Suceava, 

pentru finele acestei luni, se amână pentru luna iulie, din cauza 

răspândirii infecției cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de 

prorectorul Universității din Suceava Mihai Dimian, acesta 

menționând că decizia va fi aprobată vineri și de Ministerul 

Educației și Cercetării. 

Olimpiada Internațională figura în calendarul competițional al 

acestui an școlar, în perioada 28 martie – 3 aprilie. 

Concursul se adresează elevilor din clasele VII-IX, fiind așteptați 

competitori din circa 30-40 de țări. 

Evenimentul este organizat de Ministerul Educației, prin 

Inspectoratul Școlar Suceava, în colaborare cu Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, Societatea Științifică „Cygnus” Suceava - 

centru UNESCO, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului. 

O serie de probe îi vor departaja pe cei mai buni dintre 

competitori: proba teoretică, proba observațională - planetariu, 

harta mută și observații în aer liber. Din programul taberei nu 

lipsesc activitățile recreative, excursii etc. 

 


