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Oana Nuțu USV nu renunță la 
probele pentru 
admiterea din acest 
an. Cifra de 
școlarizare și 
calendarul admiterii 
au fost actualizate 
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Suceava A fost modificat calendarul admiterii din acest an, prin prelungirea 
perioadelor de înscriere și interviu, din sesiunea iulie, cu două zile. 
Potrivit noului calendar, facultățile care organizează probe pentru 
admiterea la studiile de licență vor organiza evaluarea candidaților în 
zilele de 16 și 17 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate până pe 20 
iulie. USV propune pentru admiterea din acest an 2.975 de locuri pentru 
programele de licență ZI, dintre care 1.180 sunt locuri fără taxă, 1.440 
sunt cu taxă, 300 sunt locuri destinate românilor de pretutindeni, 50 
sunt pentru absolvenții de liceu din mediul rural și 5 locuri sunt dedicate 
rromilor. Alte 1.482 locuri sunt pentru programele de masterat, dintre 
care 600 locuri fără taxă, 730 locuri cu taxă, 150 locuri destinate 
românilor de pretutindeni și două locuri pentru rromi   
 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat în Consiliul de 
Administrație din data de 26 mai repartizarea cifrei de școlarizare 
pentru studii universitare de licență, de masterat și doctorat, dar și 
pentru programele universitare de conversie profesională, aferentă 
concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021. 
 
Potrivit acesteia, USV propune pentru admiterea din acest an 2.975 de 
locuri pentru programele de licență ZI, dintre care 1.180 sunt locuri fără 
taxă, 1.440 sunt cu taxă, 300 sunt locuri destinate românilor de 
pretutindeni, 50 sunt pentru absolvenții de liceu din mediul rural și 5 
locuri sunt dedicate rromilor, toate fiind alocate specializării 
Administrație publică. 
 
Pentru specializările nou înființate Tehnică dentară, științe 
gastronomice, Rețele și software de telecomunicații, Echipamente și 
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sisteme medicale, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru 
autovehicule, Energetică și tehnologii informatice, Robotică, 
Autovehicule rutiere și Asistență Socială se vor face înscrieri dacă 
autorizarea provizorie va fi aprobată în Consiliul ARACIS până la data de 
3 iulie a.c. USV precizează că programele acestea se activează în 
condițiile în care este publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de 
Guvern cu privire la actualizarea programelor de studiu care vor 
funcționa în anul universitar 2020-2021. Pentru cei interesați de 
învățământul la distanță, sunt alocate 485 de locuri la programele de 
licență. 
 
În oferta pentru admiterea ce va debuta în luna iulie sunt cuprinse și 
1.482 locuri pentru programele de masterat, dintre care 600 locuri fără 
taxă, 730 locuri cu taxă, 150 locuri destinate românilor de pretutindeni 
și două locuri pentru rromi. De asemenea, cifra de școlarizare a 
universității sucevene cuprinde și 190 de locuri distribuite la Programul 
de Conversie Profesională, dintre care 80 sunt la Pedagogia 
Învățământului Primar și Preșcolar. 
 
În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, propunerea de 
repartizare a cifrei de școlarizare primită de la Ministerul Educației 
prevede 39 de locuri bugetate și 80 cu taxă. 
 
Perioadele de înscriere și interviu din sesiunea iulie au fost prelungite 
 
Tot în ziua de 26 mai, a mai fost adoptată o hotărâre de CA al USV prin 
care a fost modificat calendarul admiterii din acest an, prin prelungirea 
perioadelor de înscriere și interviu, din sesiunea iulie, cu două zile. 
 
„Se modifică perioadele de înscriere și interviu, din sesiunea iulie 2020, 
pentru ciclurile de studii universitare de licență, master și conversie 
profesională, de la data 8-15 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică) – 
pentru specializările unde există probe, și 8-17 iulie (fără zilele de 



sâmbătă și duminică) – pentru specializările unde nu există probe, la 
data de 6-15 iulie și 6-17 iulie”, se precizează în hotărârea Consiliului de 
Administrație (CA) al USV din data de 26 mai. 
 
Potrivit noului calendar, facultățile care organizează probe pentru 
admiterea la studiile de licență vor organiza evaluarea candidaților în 
zilele de 16 și 17 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate până pe 20 
iulie. Înmatriculările se vor face în perioada 20-29 iulie, iar rezultatele 
finale vor fi afișate pe 30 iulie. Drept urmare, universitatea suceveană 
nu a renunțat la probele pentru admiterea din acest an, așa cum au 
decis alte universități din țară, din cauza situației create de pandemia 
provocată de COVID-19. În general, facultățile sucevene organizează, 
pentru anumite specializări, probe de testare a cunoștințelor și 
capacităților cognitive, care sunt evaluate cu calificative Admis/ Respins. 
Altele au probe specifice domeniului de studiu. Spre exemplu, 
Facultatea de Educație Fizică și Sport va organiza probele sportive, 
notele obținute de candidați reprezentând 70% din media finală de 
admitere sau, în cazul testului motric, nota va conta în proporție de 40%. 
Facultatea de Istorie și Geografie va testa candidații înscriși la 
specializarea Asistență socială organizând interviuri pentru testarea 
cunoștințelor capacității cognitive și a competențelor de specialitate, iar 
Facultatea de științe ale Educației organizează o probă eliminatorie de 
testare a cunoștințelor și capacităților cognitive și a aptitudinilor 
vocaționale (desen, muzică, dicție). 
 
S-a decis și modificarea domeniilor de doctorat pentru care se 
organizează admitere în luna iulie, eliminându-se domeniile 
Administrarea afacerilor, Contabilitate și Economie, precum și 
perioadele de înscrieri și de susținere a examenului de competență 
lingvistică, din sesiunea iulie 2020, pentru ciclul de studii universitare de 
doctorat, de la data de 8-15 iulie la data de 6-16 iulie. Astfel, în sesiunea 
iulie 2020 candidații se vor putea înscrie la studiile de doctorat doar în 
domeniile Ingineria produselor alimentare și Inginerie electronică, 



telecomunicații și tehnologii informaționale. Examenul de competență 
lingvistică va avea loc în perioada 6-16 iulie, iar colocviul de admitere se 
va desfășura între 16-20 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea 
eventualelor contestații, vor fi afișate în data de 20 iulie, urmând ca 
înmatricularea candidaților să aibă loc între 20-24 iulie. 

_______ Discipline 
transversale pentru 
studenții USV 
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Educație Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, alături de alte trei 
universități din România (Universitatea de Vest din Timișoara, 
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Universitatea 
„Eftimie Murgu” din Reșița), va implementa, în anul universitar 2020 – 
2021, un set de cursuri transversale pentru studenți, menite să-i ajute 
pe aceștia în tranziția mai ușoară spre piața muncii și recuperarea după 
pandemia de coronavirus. 
Disciplinele propuse sunt facultative, gratuite și oferă tinerilor 
competențe transversale (sau transferabile), care prezintă relevanță 
pentru activitățile și ocupațiile vizate de studenți și care vin să 
completeze competențele cuprinse în planurile de învățământ din 
universitățile menționate. Aceste competențe sunt necesare într-un 
anumit context sau pentru stăpânirea unei situații/probleme și care pot 
fi transferate în alt context. 
Începând cu anul universitar 2020 – 2021, studenții de la cursurile de 
licență și masterat din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
vor avea posibilitatea să își formeze competențe transversale 
participând, în cadrul proiectului european Împreună universități și 
angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative 
(POCU 121030), la următoarele cursuri: 
 
    Munca în echipă (sem. I) 
    Tehnologii multimedia (sem. I) 
    Gândire critică (sem. I) 
    Gestionarea eșecului (sem. I) 
    Comunicare eficientă (sem. II) 
    Stimularea creativității (sem. II) 
 



De asemenea, studenții vor putea beneficia în cadrul proiectului și de 
alte activități, precum: 
 
    Stagii naționale de bune practici 
    Sesiune de consiliere pentru carieră 
    Sesiuni de consiliere pentru dezvoltarea tehnicilor de învățare 
    Workshop-ul angajatorului 
    Cursuri magistrale ale personalităților 
Înscrierile se vor face în perioada 01 – 30 iunie 2020. „Aceste cursuri 
sunt concepute de specialiști la nivel național și internațional și vor fi 
implementate de cadre didactice din universitatea noastră. Sperăm ca 
în anul universitar 2020 – 2021 să promoveze măcar unul din cursurile 
propuse un număr de 250 de studenți ai Universității din Suceava”, a 
declarat coordonatorul proiectului în USV, prof. dr. ing. L. Dan Milici. 
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Orașul tău Cezar Tomescu este cadru didactic la Facultatea de Silvicultură din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Profesorul crește 50 de 
păuni, unul mai spectaculos Ca altul. Și-a descoperit pasiunea în 
adolescență și, după ce s-a căsătorit, soția sa i-a oferit în dar prima 
pereche de păuni. Știri pe aceeași temă China a închis peste 19.000 de 
crescătorii de animale sălbatice de la ... Arca măicuțelor din Bistrița-
Năsăud. Cum și-au găsit casă într-o mănăs... Cezar Tomescu are o mini-
fermă de păuni. S-a apucat să crească frumoasele înaripate în urmă cu 
22 de ani, s-a documentat, a învățat, iar astăzi a ajuns să aibă 50 de 
exemplare superbe. Nu știe care este păunul său preferat. Spune că a 
investit energie și pasiune în fiecare păun pe care l-a crescut. „Eu îi țin 
pentru frumusețe. Carnea este comestibilă, dar noi n-am tăiat niciodată 
păuni”, a spus suceveanul. Profesorul a explicat că păunii s-au adaptat 
foarte bine la clima din țara noastră. N-au nevoie de spații încălzite 
iarna. Rezistă chiar și la temperaturi mai scăzute. „Se comportată 
asemenea curcilor. Vor adăpost ca orice pasăre de curte, nu necesită 
adăpost special. Adăpostul nu trebuie încălzit. Mănâncă toate cerealele 
care se dau în general la păsări. Porumbul este baza, apoi grâu, orz, 
ovăz, floarea soarelui. Plus vegetalele obișnuite. Cu cât este mai variată 



dieta de cereale cu atât pasărea se dezvoltă mai bine”, a spus Cezar 
Tomescu. 
 
Crescătorul a precizat că fiecare păun trebuie să aibă la dispoziție cel 
puțin 4 mp în cușcă. Totodată înălțimea țarcului trebuie să fie de 
minimum doi metri. Păunul poate să zboare la fel de bine ca o barză. 
Așa că dacă sunt lăsați în aer liber, trebuie să se li se taie penele de la o 
aripă. „Tund preventiv penele dintr-o aripă ca să nu zboare”, a 
completat sursa citată. În ceea ce privește îngrijirea veterinară, se fac 
tratamente minime de prevenire a bolilor. „Se vaccinează o dată la 
șapte luni și se deparazitează”, susține Cezar Tomescu. 

_______ CSU din Suceava se 
va putea lupta 
pentru promovarea 
în Liga Națională 
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Sport Ultima ședință a celor care sprijină handbalul sucevean a fost una care 
a decis ca echipa CSU din Suceava să poată reveni acolo în top, unde a 
fost în ultimii ani. După ce în ultimele zile s-a reușit cooptarea în 
Consiliul de Administrație a oamenilor de afaceri Ciprian Nuțu, de la 
firma Trutzi, și Vasile Armenean, de la Betty Ice, la mijlocul acestei 
săptămâni lucrurile s-au „așezat” după o ședință extraordinară care a 
avut loc la Universitatea „Ștefan cel Mare”. 
Cu acest, la întâlnire au participat și primarul Sucevei, Ion Lungu și 
rectorul, USV, Valentin Popa, reprezentanții primăriei și ai universității 
sucevene confirmând sprijinul pentru gruparea echipa de handbal 
antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei, care va susține în această 
vară turneul pentru promovarea în primul eșalon al handbalului 
românesc. 
„Lucrul care a fost cel mai important pentru noi a fost faptul că 
principalii noștri finanțatori, Primăria Suceava, prin Consiliul Local și 
Universitatea <Ștefan cel Mare> au confirmat susținerea pentru echipa 
de handbal, garantând un buget cu care să putem lupta cu șanse reale 
pentru revenirea în Liga Națională. 
În aceste condiții vom putea ca în zilele următoare să încercăm să ne 
alcătuim o formație mult masi competitivă. Vom aduce la Suceava 
jucători de valoare, care să ne ajute să promovăm, pe care să ne putem 
baza mai apoi în primul eșalon valoric. 



Dacă avem sprijinul mediului de afaceri din Suceava vom încerca să 
atragem finanțare și din mediul privat, în cadrul unui proiect mai larg, 
care va implica și echipele de juniori ale clubului nostru. Important este 
faptul că sucevenii iubitori de sport sunt alături de noi și ei iubesc 
handbalul, mai ales că avem o bază deosebită și la juniori, pe care 
trebuie să facem tot posibilul să-i ținem aici”, a declarat antrenorul 
principal al echipei CSU din Suceava, Adrian Chiruț. 
 
Federația Română de Handbal a luat în urmă cu două săptămâni o 
decizie în ceea ce privește sezonul actual, perturbat din cauza 
pandemiei de coronavirus. Consiliul de Administrație al FRH a hotărât 
ca în Liga Zimbrilor și în Liga Florilor să nu se acorde titlul de campioană. 
Luându-se act de clasamentul actual, Dinamo a terminat întrecerea pe 
primul loc la masculin, iar CSM Râmnicu Vâlcea, la feminin. 
De asemenea, s-a hotărât să nu retrogradeze nimeni din Ligile 
Naționale. Viitorul an competițional se va disputa cu 16 echipe la start, 
în ambele întreceri, feminin și masculin. 
Promovarea în primul eșalon se va juca însă pe teren cu opt echipe. Încă 
nu s-a stabilit o dată fixă și modalitatea de desfășurare, competiția 
urmând să se dispute după minimum o lună de la permiterea reluării 
antrenamentelor în sală. Varianta cea mai optimistă este începutul lunii 
iulie. 
La turneul final masculin în care se vor decide cele două promovate în 
Liga Zimbrilor, trebuie să participe echipele clasate pe primele poziții în 
cele patru serii ale Diviziei A, este vorba de CSU Suceava și Magnum 
Botoșani (Seria A), CSM Medgidia și CSM Alexandria (Seria B), Szejke 
Odorheiu Secuiesc și Universitatea Cluj (Seria C), CSM Oradea și Unirea 
Sânicolaul Mare (Seria D). 
Numai că liderul Seriei D, CSM Oradea, a anunțat deja că nu va se va 
prezenta la turneul de promovare din cauza problemelor financiare. 

 

 


