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Local Astăzi debutează la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) 
concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licență și masterat 
la toate cele 10 facultăți ale universității. Înscrierile vor demara în 
acest an după o perioadă de acțiuni concrete pentru gestionarea 
eficientă a situației create de epidemia cu virusul SARS-CoV-2. În noul 
context epidemiologic USV a luat măsurile necesare, astfel încât 
procesul de admitere să se desfășoare în condiții de maximă siguranță 
sanitară, fiind instituite protocoale specifice privind dezinfecția 
spațiilor, urmarea unor circuite intrare-ieșire foarte bine delimitate, 
monitorizarea temperaturii la intrările în clădirile din campus, precum 
și adaptarea infrastructurii pentru protecția personalului implicat în 
procedeul de admitere și a candidaților care vor opta pentru 
depunerea documentelor la sediul universității. 
 
Astfel, în acest an candidații au posibilitatea de a se înscrie atât on-
site, în locațiile din cadrul campusului USV, cât și on-line, folosind 
platforma de înscriere disponibilă. Pentru ușurarea procedurii de 
depunere a actelor în on-line, platforma de admitere a USV pune la 
dispoziție și un sistem electronic de plată a taxei de înscriere, care va 
putea fi accesat în momentul înscrierii și încărcării documentelor în 
platformă. 
 
Oferta educațională din acest an include, dintr-un total de 90 de 
specializări, 9 programe noi de licență sau de masterat, autorizate sau 
acreditate, unele dintre ele cu caracter interdisciplinar, fiind 
coordonate de mai multe facultăți și departamente. 
 
În domeniul Științe Inginerești, viitorii studenți vor putea opta pentru: 
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Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și sisteme de 
comandă și control pentru autovehicule, Științe gastronomice, 
Energetică și tehnologii informatice și Securitate cibernetică. În 
domeniul Științe socio-umane, programele nou apărute în oferta USV 
sunt Resurse umane și Globalizare și diplomație economică. Acestora 
li se adaugă alte 2 programe care au fost autorizate să funcționeze 
anterior: Media digitală și Drept penal și criminalistică. 
 
Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, 
toți bobocii vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a 
unei tablete, însoțite de o cartelă SIM cu abonament de date cu o 
durată de valabilitate de minimum 9 luni și cu minimum 50 GB pe 
lună. Astfel universitatea va achiziționa 2.200 de laptopuri, 1.300 
tablete și 3.500 de cartele SIM. 
 
Informații detaliate despre procesul de Admitere 2020, cu 
repartizarea celor peste 2.100 de locuri bugetate și a celor peste 
2.500 de locuri cu taxă pe programe de studiu din ciclul de licență, 
masterat și doctorat, pot fi obținute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro/. Tot aici veți găsi detalii referitoare la 
specificul fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele de 
concurs. 
 
 Procesul de admitere 2020 se desfășoară în perioada 6-15 iulie, fără 
zilele de sâmbătă și duminică, pentru specializările unde există probe 
și în perioada 6-17 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică, pentru 
specializările unde nu există probe. A doua sesiune de admitere se va 
desfășura în perioada 7-15 septembrie, fără zilele de sâmbătă și 
duminică pentru specializările unde nu există probe și în intervalul 7-
11 septembrie, pentru specializările unde există probe. Pentru a 
confirma locurile ocupate, candidații declarați admiși trebuie să se 
înmatriculeze cel târziu până la data de 29 iulie, pentru sesiunea de 
vară, respectiv până la 18 septembrie, pentru sesiunea de toamnă. 



Radu Lupașcu USV va asigura 
anonimizarea 
rezultatelor în 
cadrul Admiterii 
2020 
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Unul dintre drepturile fundamentale de care se bucură toți cetățenii 
Uniunii Europene, precum și persoanele care intră în contact cu 
instituțiile și organismele care funcționează în cadrul UE, îl reprezintă 
protecția datelor personale. Conform legislației europene și 
românești aflate în vigoare, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava va asigura confidențialitatea numelor candidaților la 
concursul de Admitere 2020, respectând astfel dreptul candidaților la 
viață privată. Printr-un comunicat sosit din partea conducerii 
universității sucevene  se reamintește modul în care are loc 
prelucrarea datelor în cadrul admiterii: 
 
„Pseudonimizarea prevede ca prelucrarea datelor cu caracter 
personal să fie făcută în așa fel încât acestea să nu mai poată fi 
atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza o serie de 
informații suplimentare, în măsura în care aceste informații 
suplimentare sunt stocate separat și fac obiectul unor măsuri de 
natură tehnică și organizatorică destinate să garanteze neatribuirea 
unei persoane fizice identificate sau identificabile. Concret, la 
înscriere, fie că aceasta are loc on-site sau on-line, fiecare candidat va 
primi un cod numeric unic, pe care îl va utiliza pentru verificarea 
clasamentului final.” 
 
Reamintim faptul că luni 6 iulie au început înscrierile pentru sesiunea 
iulie a concursului de admitere 2020. Acestea vor continua, potrivit 
calendarului, până la data de 17 iulie inclusiv, în afara zilelor de 
sâmbătă și duminică. Pentru a confirma locul ocupat, ulterior 
candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până 
la data de 29 iulie. 
 
Informații detaliate despre procesul de Admitere 2020, actualizate 
constant, pot fi obținute consultând pagina https://admitere.usv.ro 
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Radu Lupașcu Lucrări ale 
cercetătorilor USV, 
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Local Studenți, cercetători și cadre didactice ai Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava au primit recunoașterea valorii în domeniul 



medaliate cu aur la 
un salon 
internațional de 
inventică 
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cercetării, în timpul prezenței în cursul lunii iunie la Salonul 
Internațional al Inventicii și Inovării INTARG din Polonia. Desfășurată 
sub auspiciile Ministerului Cercetării și Ministerului Economiei și 
Dezvoltării, cea de a XIII-a ediție a manifestării a reunit invenții din 
peste 70 de institute de cercetare, universități și firme din 15 țări, 
jurizarea desfășurându-se online. 
 
România a fost reprezentată de Forumul Inventatorilor Români, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și Universitatea de 
Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Echipele de 
studenți, cercetători și cadre didactice din universitatea suceveană, în 
special din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor, au participat cu 4 lucrări, obținând rezultate și un 
palmares de invidiat, constând în trei medalii de aur și una de argint. 
 
 O primă medalie de aur a fost obținută pentru lucrarea „Device for 
continuous skeletal traction”, avându-i ca autori pe Cenușă Mihai, 
Poienar Mihaela, Milici Laurențiu, Rață Mihai, Irimia Daniela, Pentiuc 
Radu-Dumitru, Lupu Elena și Afanasov Ciprian. O altă medalie de aur 
au primit-o pentru lucrarea intitulată „Automatic ice remover device 
for aerial power lines” un colectiv de autori format din Cenușă Mihai, 
Poienar Mihaela, Milici Laurențiu-Dan, Graur Adrian, Ungureanu 
Constantin, Atănăsoae Pavel, Bobric Crenguța-Elena și Popa Cezar-
Dumitru. 
 
Cercetătorii suceveni ai USV au fost premiați cu încă o medalie de aur 
pentru lucrarea intitulată „System for monitoring the activity of a 
person in the office”, ai cărei autori sunt Milici Laurențiu-Dan, Poienar 
Mihaela, Nițan Ilie, Ungureanu Constantin, Grosu Oana, Pocriș Marcel, 
Toader V. Eusebiu și Medrihan Nicolae. 
 
De asemeni o medalie de argint au primit pentru lucrarea „Automatic 
command control system”, ai cărei autori sunt Toader V. Eusebiu, 
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Poienar Mihaela, Milici Mariana Rodica, Rață Gabriela, Prodan 
Cristina, Vlad Valentin, Nițan Ilie și Ungureanu Constantin. 
 
În urma rezultatelor de excepție obținute în cadrul salonului, 
coordonatorul grupului din cadrul USV, șef lucrări dr. ing. Constantin 
Ungureanu, a declarat: 
 
„Activitățile de cercetare și inventică din Universitate s-au desfășurat 
în condiții normale pe întreaga perioadă a acestui an, cu respectarea 
unor condiții care să asigure siguranța celor implicați. Am încurajat și 
sprijinit mereu studenții care doresc să-și dezvolte abilitățile de 
inventator și să-și pună în valoare potențialul creativ, punându-le la 
dispoziție infrastructura necesară lucrului de la distanță”. 
 
 

Lector dr. 

Francisca 

Chiriloaei 

Universitatea Ștefan 
cel Mare din 
Suceava în slujba 
unei comunități 
greu încercate 

Curierul de Fizică nr. 87 __________ Încă de la decretarea stării de urgență, Universitatea din Suceava 
(USV) s-a implicat activ în lupta cu necunoscutul, numit COVID-19. 
Evenimentul pandemic ce a lovit violent întreaga lume, (iar municipiul 
și județul Suceava s-au aflat în cel mai înalt vârf al statisticilor 
macabre de la nivelul teritoriului național), a determinat Universitatea 
Ștefan cel Mare să își desfășoare activitatea didactică și științifică în 
mediul online și să rămână activă în sprijinul locuitorilor. Conducerea 
universității, diversele ei compartimente și organizațiile studențești au 
avut inițiative și contribuții concrete, aproape zilnic. Dintre acestea, 
enumerăm, în primul rând, implementarea unei linii complete de 
testare semi-automată COVID-19, ce a fost transferată Spitalului 
Județean Suceava pentru dezvoltarea primului laborator de diagnostic 
COVID-19 din județ. Pe lângă aparatură, cadre didactice ale USV au 
activat ca voluntari în cadrul laboratorului și au contribuit la instruirea 
altor specialiști (din spital) în realizarea testelor.  
După acest prim pas, s-a creat și implementat Centrul de Consiliere 
(Centrul USV-Reziliență COVID) pentru cadrele medicale, atât în 
context emoțional, cu asistență psihologică, cât și medical, cu 



implicarea unor medici voluntari din Cluj-Napoca. Universitatea 
Ștefan cel Mare și Asociația Cygnus Suceava au lansat o linie 
telefonică de consiliere psihologică, medicală și logistică pentru 
persoanele afectate de COVID-19 din județul Suceava, dar și pentru 
studenți, nevoiți să facă față unei schimbări în viteză în procesul de 
învățământ. Astfel, a fost creat Grupul de consiliere psihologică 
(alcătuit din 15 cadre universitare de specialitate, psihologi și medici 
psihiatri asociați centrului USV – Reziliență COVID-19). 
[…] 
Această implicare activă a universității sucevene în susținerea 
comunității a fost evidențiată și înainte de criza actuală de experții 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) care 
oferă Universitatea din Suceava drept exemplu între universitățile 
românești de „instituție ancoră pentru o regiune, jucând un rol cheie 
în comunitate și în ecosistemul înconjurător, fiind clar angajată să 
dezvolte o agendă antreprenorială.”, conform Raportului OECD 
„Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in 
Romania” publicat în 2019. Totodată, reprezentanții industriei IT au 
premiat Suceava, pentru al doilea an consecutiv, ca fiind orașul cu cea 
mai mare ascensiune pentru industria IT din estul României (după 
Iași), evidențiind contribuția esențială a universității în acest proces. 
Universitatea din Suceava a demonstrat că nu este doar o instituție de 
învățământ și cercetare bine situată în topuri, cu multe invenții și 
brevete, ci reprezintă însăși însuflețirea acestui loc, prin freamătul 
continuu, prin vioiciune, prin entuziasm, prin inovație, prin 
deschiderea față de oamenii locului, prin manifestările care adună 
laolaltă oameni de valoare din toate colțurile țării și lumii. Ca o cetate 
de apărare, în timp de restriște, universitatea a ales să rămână în 
slujba societății, căutând să întărească puntea dintre oameni și 
instituțiile implicate direct în gestionarea situației și în lupta împotriva 
acestei boli și a altor vicisitudini ce pândesc vulnerabilitatea noastră. 
 
Articolul integral: 



 http://curieruldefizica.nipne.ro/docs/CdF_87.pdf  

Oana Șlemco Motivul ciudat 
pentru care centrul 
Sucevei a ajuns 
zonă industrială. O 
importantă 
investiție a fost 
blocată 
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Centrul municipiului Suceava este considerat zonă industrială 
poluantă din cauza unei stații de condiționare și depozitare a 
semințelor care aparține Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă, 
construită în anii '70.  
 
Stațiunea de Cercetare Agricolă Suceava a fost construită prin anii '70. 
Odată cu trecerea timpului, pentru că orașul s-a dezvoltat, unitatea a 
devenit parte integrantă a centrului urban, cu tot cu clădiri, terenuri 
agricole și o stație de condiționare și a semințelor. Asemenea unui 
hambar, stația este folosită, între altele, la depozitarea și tratarea 
semințelor care sunt vândute ulterior fermierilor. „Nu este chiar un 
hambar, este o stație de condiționat, de stocat semințe. Hambarul 
este altceva, îl folosește țăranul să-și depoziteze ceva. (...) Noi 
depozităm acolo 4.000 de tone. Stația a fost gândită pentru siguranța 
alimentară, nu este așa ceva hai să o punem ca să fie. Stația sortează 
și condiționează și ambalează semințele care se vând fermierilor”, a 
declarat directorul Stațiunii de Cercetare Agricolă Suceava, Cătălin 
Enea.  
 
Într-o adresă transmisă Universității „Ștefan cel Mare”, directorul 
Stațiunii explică, în detaliu, cum stația care se află chiar în centrul 
municipiului Suceava, la câteva sute de metri de sediul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență și cel al Primăriei Suceava ar putea să 
poluează aerul cu substanțe toxice și totodată să producă poluare 
fonică. În document sunt detaliate fazele pe care trebuie să le 
parcurgă cerealele aduse de la câmp până ajung la fermieri. „Faza de 
tratare a semințelor implică transportul cu ajutorul benzilor 
transportatoare la echipamentele care execută tratarea acestora, care 
se face cu insectofungicide sau fungicide din grupele 3-4 de toxicitate, 
dozele recomandate de producător. Și această fază poate genera 
zgomot, vibrații și pulberi toxici în aer”, se afirmă în adresa. Din punct 
de vedere legal, stația se află într-o „zonă industrială”. „Este adevărat, 



este zonă industrială pentru că în anii '70, când a fost gândită stația, 
acolo nu era nimic construit”, a completat Enea. Din acest motiv 
Direcția de Sănătate Publică nu i-a dat avizul Universității „Ștefan cel 
Mare” ca să construiască în capătul străzii Universității, aproape de 
stație, sediul viitoarei Facultăți de Medicină.  
 
„Amplasarea unei unități de învățământ universitar într-o zonă 
industrială nu este posibilă. Menționăm că amplasarea unei unități de 
învățământ se face în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății 
nr. 1955/1995 și Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014 cu 
modificările și completările ulterioare”, transmite directorul executiv 
al DSP Suceava, dr. Dinu Florin Sădean. Chiar și așa, conducerea 
instituției academice nu renunță la planurile de construire a sediului 
viitoarei Facultăți de Medicină.  
 
„Suntem în momentul de față la planul C pentru construirea unui 
sediu al Facultății de Medicină. În anii anteriori, am încercat să 
obținem fie prin închiriere, fie prin atribuire clădirea din fața spitalului 
care aparține Stațiunii de Cercetări Agricole, o clădire care nu este 
folosită în momentul de față decât parțial. N-am avut succes. Am 
continuat cu un PUZ pe care să precizăm detaliile unui teren de 1.000 
de mp aflat pe un teren aflat în apropiere de sediul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Suceava”, a declarat rectorul Universității 
„Ștefan cel Mare”, prof.univ.dr.ing Valentin Popa. „Din păcate, am 
primit un aviz negativ de la DSP în urma unei adrese de la Stațiunea 
de Cercetări Agricole precum că în acea zonă există o stație de tratare 
a semințelor și aceasta produce noxe, fiind imposibilă construirea 
unor spații de învățământ pe o rază de de 200 de metri. Iată-ne la 
planul C, aici în fața corpului E al universității, în actuala parcare vom 
încerca să construim o clădire”, a adăugat rectorul. 
 
 



__________ Chinurile facerii 
Facultății de 
Medicina 
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Actualitate Centrul municipiului Suceava este considerat zona industrială 
poluantă din cauza unei stații de condiționare și depozitare a 
semințelor care aparține Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Agricolă. 
Conducerea stațiunii recunoaște că procesul de prelucrare prin care 
trece sămânța până la livrarea către fermieri poate să polueze aerul. 
Din acest motiv Universitatea „Stefan cel Mare” n-a primit avizul de la 
Direcția de Sănătate Publică Suceava ca să construiască, la capătul 
străzii Universității, sediul viitoarei Facultăți de Medicină. Conducerea 
instituției academice a găsit deja o soluție la problemă. 

__________ Plusul zilei: 
BucoWinaPlus.ro, 
beneficiar proiect 
ANTUR USV 
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Știri Astăzi au început înscrierile la Universitatea Ștefan Cel Mare din 
Suceava. 
 
Pe lângă toate avantajele pe care le oferă programele de studiu la 
USV,  vă spunem că proiectul BucoWinaPlus al firmei Plus Valoare 
Bucovina SRL este rodul implicării mai multor specialiști, printre care 
și al profesorilor universitari. 
 
Proiectul ANTUR, lansat în primăvara anului 2018, a avut drept 
obiectiv principal sprijinirea antreprenoriatului, îmbunătățirea 
competențelor antreprenoriale, susținerea și încurajarea dezvoltării 
de noi afaceri în regiunea de Nord-Est. 
 
ANTUR a organizat un curs de formare profesională pentru un număr 
de 300 de beneficiari. După finalizarea cursului, pe baza unui concurs 
de planuri de afaceri au fost selectate și înființate 37 de firme. 
 
Plus Valoare Bucovina este unul dintre beneficiarii  proiectului 
ANTUR, implementat de Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. 
 
Mai multe despre oportunitățile pe care le oferă Universitatea Ștefan 
cel Mare din Suceava, găsești aici: 
https://bucowinaplus.ro/2020/07/06/universitatea-stefan-cel-mare-
suceava-da-startul-sesiunii-de-admitere/ 



__________ Concurs pentru 
selecția decanilor 
facultăților din 
cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 
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Universități Pe 3 iulie 2020, a fost emis Ordinul Rectorului Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava cu privire la modificarea calendarului concursului 
pentru selecția decanilor celor 10 facultăți din cadrul USV. 
 
Astfel, concursul public pentru selecția decanilor se va desfășura 
potrivit noului calendar, publicat pe pagina web a universității. De 
asemenea, planurile manageriale și CV-urile candidaților urmează să 
fie publicate pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea Alegeri. Doar 
candidații care au primit avizul din partea Consiliului facultății vor fi 
evaluați de comisia de concurs, care va fi formată din Rector și cei 4 
prorectori. 
 
Menționăm faptul că membrii comisiei nu trebuie să fie în stare de 
incompatibilitate sau de conflict de interese, așa cum au fost aceste 
stări definite prin Legea Educației Naționale și Carta Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
În vederea selecției decanului unei facultăți, fiecare membru al 
comisiei de concurs evaluează candidații, pe baza următoarelor 
criterii: 
 
    calitatea planului managerial; 
    compatibilitatea planului managerial al candidatului cu planul 
managerial al Rectorului; 
    cunoștințele privind legislația specifică (Carta USV, Legea Educației 
Naționale, Metodologia de evaluare externă a ARACIS, Planul 
managerial al Rectorului); 
    modul de relaționare și de comunicare; 
    componența echipei propuse pentru conducerea facultății. 
 
Rezultatele concursului vor fi anunțate oficial pe site-ul www.usv.ro, 
secțiunea Alegeri. În situația în care niciun candidat nu întrunește 
calificativul ADMIS la toate cele 5 criterii sau nu există cel puțin 2 
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candidați avizați de Consiliul facultății, concursul va fi reluat, 
stabilindu-se un nou calendar. 
 
Pentru detalii suplimentare și noul calendar al concursului, vă rugăm 
să accesați următoarea legătură: 
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Alegeri/2020/decani/Ordinul%20r
ectorului%20USV%20nr%20204%20din%2003.07.2020.pdf 

 


