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Știri locale Majoritatea facultăților din țară organizează admitere la facultate 

2020 în mediul online, prin concurs de dosare. Facultățile de Medicină 

păstrează concursul clasic pentru proba scrisă cu respectarea regulilor 

de distanțare. Aflați mai jos care sunt procedurile de admitere la 

programele de studii universitare la Universitatea suceveană, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din 

Iași, Universitatea din București, Universitatea Politehnica din 

București, Universitățile de Medicină din Iași, București, Cluj, 

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Academia de Studii 

Economice din București 

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 

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 datele 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. 

Calendarul admiterii cuprinzând perioada de înscrieri, probele de 

concurs, afișarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea 

locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile 

poate fi consultat la adresa https://admitere.usv.ro/. 

[…] 

Sorin Avram 

(interviu) 

Valentin Popa: „N-

aș vrea să fiu 

ministrul Educației 

în această perioadă” 

www.radiotop.ro Educație Într-un interviu acordat Radio Top, Valentin Popa, rectorul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și fost ministru al Educației, a 

vorbit despre dezavantajele cursurilor online, despre faptul că 

începutul anului universitar viitor nu va arăta ca începutul anului 

universitar 2019/2020 și despre lipsa de soluții eficiente pentru 

desfășurarea cursurilor în învățământul preuniversitar. Valentin Popa 

a mai răspuns la întrebări legate de implicarea Universității în 

rezolvarea problemelor ridicate de criza sanitară, de relația 

Universitate – autorități și de noile specializări pregătite de USV. 

[…] Sistemul online are mari, mari dezavantaje. Foarte mari 

dezavantaje. Dacă și profesorii universitari mai au dificultăți cu 

efectuarea orelor online, profesorii de liceu au mari dificultăți. 

   [...] E foarte fezabilă ideea că vom avea cursuri, doar cursuri online 

un anumit interval de timp, dar va trebui să facem în campus toate 

celelalte activități de tip seminar, laborator și proiect. Seminarul care 

e cu grupa se face cu semigrupa, laboratorul care e cu semigrupa se 

va face cu sfertul de grupă. Asta va însemna o dublare a numărului de 

https://admitere.usv.ro/


ore de aplicații, o creștere a costurilor cu vreo 30%. 

    Ar trebui ca toți studenții care intră în cămine să fie testați, să intre 

numai cu testare negativă în cămine. După ce au intrat și au constituit 

camerele cu doi, trei sau patru studenți ei pot fi deja considerați ca o 

familie. Problema mai importantă e că îți trebuie niște fonduri să 

testezi 1.500 de studenți la intrarea în cămine, îți trebuie vreo 2 

milioane [...] 

    Nici când era în regim normal școală la noi nu se făcea în proporție 

de 100%. Orele de 50 de minute erau de 30 de minute. Chiar dacă 

erau de 50 de minute, 25 de minute se făceau alte chestiuni. Unele nu 

se făceau deloc. 

    [...] Spre deosebire de atmosfera anilor `90 și a primului deceniu din 

acest mileniu, când se mai vorbea despre oarece corupție, nu spun eu 

că am stârpit-o complet în Universitate, dar am redus-o semnificativ. 

Nu prea se mai vorbește că mai sânt profesori care pretind una și alta 

   [...] Nu am nevoie de mulțumiri de la oficialități, de la instituții, ci 

chiar de la oameni. 

    Eu sânt conștient și îmi dau seama de limitări după opt ani ca rector 

și după ce am fost și ministru. Adică, poți să ceri marea și cu sarea, dar 

s-ar putea să primești doar sarea. 

    Am fost și suntem singura universitate care dă un laptop oricărui 

candidat care alege să studieze la noi. 

    Pornim un program de graniță între inginerie și medicină: 

„Echipamente și sisteme medicale”. 

[…] 

Interviul integral:  https://www.radiotop.ro/educatie/valentin-popa-

https://www.radiotop.ro/educatie/valentin-popa-n-as-vrea-sa-fiu-ministrul-educatiei-in-aceasta-perioada.html
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_______ Studenți si tineri cercetători în proiecte postdoctorale ai Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava) au participat la cea de a cincea ediție a Salonului 

Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești Cadet 

INOVA 2020, manifestare organizată de Academia Forțelor Terestre 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, alături de Forumul Inventatorilor Români 

și Asociația Generală a Inginerilor din România. 

Tinerii suceveni au obținut următoarele rezultate: 

- Premiul Societăților Comerciale „Cadet INOVA'20” pentru invenția 

Vibromotor, autori Oana Vasilica Grosu, Eusebiu Vasile Toader, 

Dumitru Cernușcă, Mihaela Poienar; 

- Premiul Asociației Române pentru Tehnologii Alternative, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru invenția Sistem 

automat de control, autori Anna Sabadaș, Alexei Pianîh, Mihaela 

Poienar, Marcel Pocriș; 

- Medalie de argint pentru invenția Termocuplă, autori Dumitru 

Cernușcă, Oana Vasilica Grosu, Eusebiu Vasile Toader, Mihaela 

Poienar. 

„Deși trecem printr-o perioadă dificilă, activitatea de cercetare 

continuă în Universitatea din Suceava, cu respectarea condițiilor 

impuse de pandemie, iar rezultatele nu se lasă așteptate”, a precizat 

coordonatorul Laboratorului de inventică și transfer tehnologic al 

USV, prof. dr. ing. L. Dan Milici. 
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