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Local Simpozionul național „Contribuția Bibliotecii la afirmarea diversității 
culturale în spațiul românesc”, ediția a IV-a, cu participare 
internațională, s-a desfășurat pe 16 iulie, pentru prima dată în format 
online, pe platforma Google MEET. 
 
Peste 100 de participanți, bibliotecari, profesori documentariști, 
cercetători, profesori, studenți, doctoranzi din țară (Alba-Iulia, Bacău, 
București, Călărași, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Ialomița, Iași, 
Ilfov, Maramureș, Neamț, Reghin, Suceava, Timișoara, Târgu-Jiu, 
Vâlcea) și din străinătate (Bălți, Chișinău – Republica Moldova, Torino 
– Italia, Paris – Franța, Cernăuți - Ucraina) s-au conectat pe întreg 
parcursul zilei de 16 iulie la lucrările simpozionului care a reunit întreg 
colectivul de la Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 
(USV), în Sala de lectură „Mihail Iordache”, Corp A. 
 
Prorectorul universității sucevene, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, a 
adresat mesajul de salut al Rectoratului USV, menționând că 
„biblioteca este un spațiu al dialogului, în care diferența este la ea 
acasă”. De asemenea, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu a adăugat: 
„Cartea nu va dispărea, în pofida temerilor”, iar „biblioteca de la 
Suceava este excepțională, cu un colectiv devotat”. În cuvântul său, 
Mircea A. Diaconu a amintit și de perioada sa de studenție, când citea 
cărțile de la „Fondul Secret”, spunând că biblioteca universității 
sucevene este un spațiu în care „s-a simțit întotdeauna foarte bine”. 
 
„O bibliotecă onestă va aduna, păstra și conserva monumentele 
culturale ale timpului” 



Discursul de „bun venit” la simpozion a fost rostit de directorul 
bibliotecii, prof. univ. D.H.C. Sanda-Maria Ardeleanu, care i-a prezentat 
pe participanți, mulțumindu-le pentru prezență, pe organizatorii 
principali și partenerii manifestării: Asociația Bibliotecarilor din 
România - Filiala Suceava (ABR), reprezentată de Anișoara Budui - 
președinte, Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT), reprezentată 
de Ioana Grosaru - președinte, Casa Corpului Didactic (CCD) „George 
Tofan” Suceava, reprezentată de prof. Manuela David, directorul CCD, 
și de Daniela Argatu, președinte al Secțiunii ABR - Tehnici pedagogice 
în biblioteca școlară și CDI. 
 
„Implicată prin definiție în construcția memoriei colective, încărcată cu 
povara prețioasă a transmiterii mesajului de la o generație la alta, 
biblioteca se află într-o dinamică a funcțiilor sale, generată de 
adaptarea continuă a semnului referențial la realitatea schimbătoare a 
lumii înconjurătoare. De fapt, legătura dintre o instituție, bibliotecă, și 
un tip de discurs, cel al memoriei colective, se realizează prin transferul 
a tot ceea ce poate fi povestit, redat prin semne, cuvinte, imagini, 
generând obiecte diferite (de la manuscris la stick-ul de memorie), 
căpătând instantaneu, odată cu pătrunderea lor în spațiul real sau 
virtual, al unei biblioteci, valențele tezaurului mondial”, a spus prof. 
univ. D.H.C Sanda-Maria Ardeleanu. Ea a mai adăugat: „Chiar dacă 
pericolul arderii cărților continuă să ne pândească prin încercarea de a 
<șterge> din memoria colectivă nume de personalități, titluri de 
capodopere culturale, o bibliotecă onestă va aduna, păstra și conserva 
monumentele culturale ale timpului, iar bibliotecarul are o misiune 
istorică de apărare, cu orice preț, a comorilor scrise”. 
 
Biblioteca universitară de la Suceava a fost reprezentată și de Anișoara 
Budui, Stela Purici, Despina Rotaru, Liliana Cobzaru, Ramona Țabrea, 
care au sintetizat bogata activitate a acestui loc cultural, care se 
adaptează zi de zi la cerințele epocii. Rodica Mixich, din Craiova, a 
prezentat o serie de documente autentice despre „Emigrația la muncă 



ieri și azi a românilor în Italia”, mai ales în regiunea Veneția-Frulii, la 
începutul secolului XX, când statul italian a avut nevoie de muncitori în 
construcție și agricultură. 
 
Corina Derla a intervenit cu un text foarte documentat despre 
„Tezaurul de carte rară și documente de arhivă al comunităților 
germană și armeană din Bucovina istorică” - studiu de caz, prezentând 
tezaurul și comoara acestor comunități pentru Bucovina. 
 
Referindu-se la viața unui mare bucovinean, Elena Pintilei a prezentat 
o comunicare despre „Studiile universitare ale lui I. G. Sbiera. 
Documente din Arhiva Universității din Viena”.Cei prezenți au aflat din 
această comunicare „cum acest membru fondator al Academiei 
Române (1866) și una dintre personalitățile proeminente ale culturii 
române din Bucovina a putut să se ducă la Viena pe jos din satul lui 
natal (n. 1 noiembrie 1836 la Horodnic de Jos, județul Suceava) pentru 
a-și continua studiile universitare în capitala Imperiului Austro-Ungar”. 
Trebuie să reamintim că I. G. Sbiera a fost un folclorist și istoric literar 
român, profesor de limba și literatura română la Cernăuți, unde a și 
decedat, la 22 octombrie 1916. 
[…] 
Această ediție online a simpozionului bibliotecarilor de la Suceava nu 
s-ar fi putut desfășura fără sprijinul inginerilor IT Marian Andrieș și 
Răzvan Blaga, de la departamentul SCTI al USV, cărora organizatorii le 
mulțumesc pentru sincronizarea foarte bună pe platforma Google 
MEET. De asemenea, Jean-Yves Conrad, istoric, scriitor, D.H.C. al USV,a 
avut un mesaj pentru suceveni: „Urez prietenilor mei de la Suceava o 
vacanță bună și doresc să îi revăd curând!”. 

_________ USV va organiza o 
nouă sesiune de 
admitere în luna 
septembrie 

www.stirilevivafm.ro 
21.07.20 

Știri Înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 10 facultăți ale 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (licență – învățământ la zi 
și la distanță, masterat și conversie profesională), care au început pe 4 
iulie 2020, s-au încheiat vineri, 17 iulie, atât pentru candidații cetățeni 
români, cât și pentru românii de pretutindeni și cetățenii străini. În 



această sesiune de admitere, oferta educațională a universității a atras 
un total de 2.855 de candidați cetățeni români pentru programele de 
licență și conversie profesională, o creștere cu aproximativ 15% față de 
anul trecut, respectiv 850 pentru programele de masterat. Totodată, 
au fost prelucrate 334 de dosare de înscriere depuse de români de 
pretutindeni și cetățeni străini. În această rundă de înscrieri, 
programele de licență și conversie profesională au cumulat un număr 
de 4827 de opțiuni pentru cele 1180 de locuri bugetate și 1430 de locuri 
cu taxă scoase la concurs. Programele de masterat au cumulat 1496 
opțiuni pentru cele 600 de locuri bugetate și 690 de locuri cu taxă 
scoase la concurs. Perioada înmatriculărilor a început pe 20 iulie, și va 
continua până pe 29 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), urmând 
ca pe 30 iulie să fie publicate rezultatele finale. Pentru a fi admiși, 
candidații înscriși au obligația să se înmatriculeze, altfel vor pierde locul 
ocupat în urma înscrierii. Reamintim că toți candidații care se 
înmatriculează și devin studenți ai USV 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 minim 9 luni și cu 
minimum 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot 
primi anual burse, cu valori cuprinse intre 600 și 1100 lei. De aceste 
burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de 
bacalaureat în original, sau – pentru promoția din anul în curs, dacă 
liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat – adeverința de absolvire în 
original, studenți care nu au mai urmat un alt program de studii pe 
locuri bugetate. Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, 
candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. 
Acest fapt devine posibil deoarece unii dintre colegii lui, plasați pe un 
loc superior, vor opta pentru pentru alte programe de studiu din USV, 
eliberând locul atribuit inițial. De asemenea, la anumite programe de 
studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul 
an de studiu, bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe 
care ei ar trebui să o plătească. Evidențiem și faptul că studenții care 
ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu taxă vor putea trece pe un loc 



bugetat (fără taxă) grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, 
chiar și în timpul primului an de studiu. Menționăm că lista studenților 
care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar, 
pe baza rezultatelor obținute. Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie, 
conform următorului calendar: – Înscriere și interviu: 7-15 septembrie 
(fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există 
probe, 7-11 septembrie, pentru specializările unde există probe; – 
Probe: 14/15 septembrie; – Afișare rezultate: 15-16 septembrie; – 
Depunere contestații: 16-17 septembrie orele 13-16; – Afișare 
rezultate după contestații: 17-18 septembrie; – 
Înmatriculări/Confirmare loc (confirmarea locului prin depunerea 
actelor în original inclusiv pentru români de pretutindeni): 16 – 18 
septembrie; – fișare rezultate finale: 21 septembrie. Pentru cele 14 
domenii de doctorat care organizează concursul de admitere în 
sesiunea septembrie, perioada de înscriere va fi 7 – 11 septembrie. 
Oferta USV conține un total de 39 de locuri (dintre care 20 cu bursă, 
pentru forma de învățământ cu frecvență, și 19 fără bursă, pentru 
forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă). 13 locuri 
sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (9 dintre acestea fiind 
cu bursă). Acestora li se mai adaugă 80 de locuri cu taxă. Informații 
legate de admiterea la USV, actualizate în timp real, pot fi accesate la 
adresa www.admitere.usv.ro. 

N.B. Record de înscrieri 
pentru studii de 
licență la 
Universitatea din 
Suceava 

www.crainou.ro 
20.07.20 

Actualitate Vineri, 17 iulie a.c., s-a încheiat prima sesiune de înscrieri organizată de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în cadrul căreia, la 
cele zece facultăți, și-au depus dosarele peste 3900 de candidați, a 
anunțat instituția academică. 
 
Potrivit USV, studiile de licență, forma de învățământ la zi și la distanță, 
s-au bucurat de un mare succes în rândul absolvenților de liceu, 
însumând un total de 2831 de candidați, cu aproape 15% mai mulți 
decât în sesiunea iulie a anului trecut, o creștere semnificativă, „care 
certifică atractivitatea ofertei educaționale a Universității”. 

www.romanialibera.ro 
20.07.20 

www.ziar.com 
20.07.20 

www.diacaf.com 
20.07.20 

www.pedagoteca.ro 
20.07.20 



 „Rezultatul înscrierilor din această sesiune face dovada gradului mare 
de încredere de care USV se bucură în cadrul comunității, ca urmare a 
implicării constante, directe și necondiționate în problemele județului 
și ale regiunii, inclusiv în gestionarea contextului epidemiologic actual” 
a transmis USV. 
 
Astăzi, 20 iulie, între orele 13 și 16, candidații pot depune contestații, 
ale căror rezultate vor fi afișate pe 21 iulie. 
 
Înmatriculările se fac în perioada 20-29 iulie (fără zilele de sâmbătă și 
duminică), iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie. 
 
În această primă sesiune de înscrieri, candidații au putut alege dintr-un 
total de 90 de specializări, fiind disponibile peste 2100 de locuri 
bugetate și peste 2500 de locuri cu taxă pentru programe de studiu din 
ciclul de licență, masterat și doctorat. 
 
Informații detaliate despre derularea procesului de admitere 2020, 
actualizate constant, pot fi obținute consultând pagina 
Admitere.usv.ro/ 

www.informateca.ro 
20.07.20 
www.bunadimineataiasi.ro 
20.07.20 

www. agerpres.ro 
20.07.20 
 

_________ USV anunță că 
începe perioada de 
înmatriculări: S-au 
înscris 2855 de 
candidați cetățeni 
români pentru 
programele de 
licență și conversie 
profesională, 850 
pentru programele 
de masterat și 344 
de cetățeni străini și 

www.newsbucovina.ro 
20.07.20 

Actualitate Înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 10 facultăți ale 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (licență – învățământ la zi 
și la distanță, masterat și conversie profesională), care au început pe 4 
iulie 2020, s-au încheiat vineri, 17 iulie, atât pentru candidații cetățeni 
români, cât și pentru românii de pretutindeni și cetățenii străini. În 
această sesiune de admitere, oferta educațională a universității a atras 
un total de 2855 de candidați cetățeni români pentru programele de 
licență și conversie profesională, o creștere cu aproximativ 15% față de 
anul trecut, respectiv 850 pentru programele de masterat. Totodată, 
au fost prelucrate 334 de dosare de înscriere depuse de români de 
pretutindeni și cetățeni străini. În această rundă de înscrieri, 
programele de licență și conversie profesională au cumulat un număr 
de 4827 de opțiuni pentru cele 1180 de locuri bugetate și 1430 de locuri 

www.stirilazi.ro 
20.07.20 

www.suceavalive.ro 
20.07.20 
www.centruldepresa.ro 
20.07.20 

www.centruldepresa.ro 
20.07.20 

www.bitnews.ro 
20.07.20 
www.svnews.ro 



români de 
pretutindeni 

20.07.20 cu taxă scoase la concurs. Programele de masterat au cumulat 1496 
opțiuni pentru cele 600 de locuri bugetate și 690 de locuri cu taxă 
scoase la concurs. 
 
Perioada înmatriculărilor a început astăzi, 20 iulie, și va continua până 
pe 29 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), urmând ca pe 30 iulie 
să fie publicate rezultatele finale. 
 
Pentru a fi admiși, candidații înscriși au obligația să se înmatriculeze, 
altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. Reamintim că toți 
candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV 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 minim 
9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii 
studenți pot primi anual burse, cu valori cuprinse intre 600 și 1100 lei. 
De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma 
de bacalaureat în original, sau – pentru promoția din anul în curs, dacă 
liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat – adeverința de absolvire în 
original, studenți care nu au mai urmat un alt program de studii pe 
locuri bugetate. 
 
Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se 
înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Acest fapt devine 
posibil deoarece unii dintre colegii lui, plasați pe un loc superior, vor 
opta pentru pentru alte programe de studiu din USV, eliberând locul 
atribuit inițial. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 
studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, 
bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar 
trebui să o plătească. 
 
Evidențiem și faptul că studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un 
loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără taxă) grație 
rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul 

 



primului an de studiu. Menționăm că lista studenților care ocupă un loc 
fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza 
rezultatelor obținute. 
 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza o nouă sesiune 
de admitere în luna septembrie, conform următorului calendar: 
 
    Înscriere și interviu: 7-15 septembrie (fără zilele de sâmbătă și 
duminică) pentru specializările unde nu există probe, 7-11 septembrie, 
pentru specializările unde există probe; 
    Probe: 14/15 septembrie; 
    Afișare rezultate: 15-16 septembrie; 
    Depunere contestații: 16-17 septembrie orele 13-16; 
    Afișare rezultate după contestații: 17-18 septembrie; 
    Înmatriculări/Confirmare loc (confirmarea locului prin depunerea 
actelor în original  inclusiv pentru români de pretutindeni): 16 – 18 
septembrie; 
    Afișare rezultate finale: 21 septembrie. 
 
Pentru cele 14 domenii de doctorat care organizează concursul de 
admitere în sesiunea septembrie, perioada de înscriere va fi 7 – 11 
septembrie. Oferta USV conține un total de 39 de locuri (dintre care 20 
cu bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență, și 19 fără bursă, 
pentru forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă). 13 
locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (9 dintre acestea 
fiind cu bursă). Acestora li se mai adaugă 80 de locuri cu taxă. 

Oana Nuțu Concurență foarte 
mare la opt 
specializări din 
cadrul a patru 
facultăți ale USV 

www.obiectivdesuceava.ro 
20.07.20 

Suceava În topul preferințelor candidaților de la această primă sesiune de 
admitere de la licență, Zi, se află specializările Administrarea Afacerilor, 
Automatică și informatică aplicată, Asistență medicală generală și 
Management cu peste 3 candidați pe un loc (incluzând și locurile cu 
taxă), urmate de specializările Finanțe Bănci, Psihologie, Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar și Contabilitate și informatică de 
gestiune, cu peste 2 candidați pe un loc. La cele 10 facultăți din cadrul 



USV și-au depus dosarele peste 3.900 de candidați, dintre care 2.831 
pentru programele de licență, cu aproape 15% mai mulți decât în 
sesiunea iulie a anului trecut.   
 
Vineri, 17 iulie, s-a încheiat prima sesiune de înscrieri organizată de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), în cadrul căreia, la cele 
10 facultăți, și-au depus dosarele peste 3.900 de candidați. 
 
„Studiile de licență, forma de învățământ la zi și la distanță, s-au 
bucurat de un mare succes în rândul absolvenților de liceu, însumând 
un total de 2.831 de candidați, cu aproape 15% mai mulți decât în 
sesiunea iulie a anului trecut, o creștere semnificativă, care certifică 
atractivitatea ofertei educaționale a Universității. Rezultatul înscrierilor 
din această sesiune face dovada gradului mare de încredere de care 
USV se bucură în cadrul comunității, ca urmare a implicării constante, 
directe și necondiționate în problemele județului și ale regiunii, inclusiv 
în gestionarea contextului epidemiologic actual”, se arată într-un 
comunicat transmis de USV. 
Astăzi, între orele 13:00-16:00, candidații pot depune contestații, ale 
căror rezultate vor fi afișate pe 21 iulie. 
 
În această primă sesiune de înscrieri, candidații au putut alege dintr-un 
total de 90 de specializări, fiind disponibile peste 2.100 de locuri 
bugetate și peste 2.500 de locuri cu taxă pentru programe de studiu din 
ciclul de licență, masterat și doctorat. 
 
În topul preferințelor candidaților de la această primă sesiune de 
admitere de la licență, Zi, se află specializările Administrarea Afacerilor, 
Automatică și informatică aplicată, Asistență medicală generală și 
Management cu peste 3 candidați pe un loc (incluzând și locurile cu 
taxă), urmate de specializările Finanțe Bănci, Psihologie, Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar și Contabilitate și informatică de 
gestiune, cu peste 2 candidați pe un loc. 



La Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cele mai 
atractive specializări, după numărul candidaților atrași în perioada de 
înscrieri pentru admitere, sunt Calculatoare și tehnologia informației, 
cu 203 admiși pentru cele 60 de locuri bugetate și 65 cu taxă și 
Automatică și informatică aplicată, unde sunt 146 de înscriși, pentru 35 
locuri fără taxă și 25 cu taxă. Specializarea Inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii informaționale a atras 110 candidați 
pentru cele 33 locuri fără taxă și 15 cu taxă, noua specializare 
Echipamente și sisteme medicale are 38 de candidați, având disponibile 
20 locuri bugetate și 40 cu taxă, iar Echipamente și sisteme de comandă 
și control pentru autovehicule are 60 de candidați și 35 locuri la buget 
plus 25 cu taxă. La Inginerie energetică sunt 32 locuri fără taxă și 18 cu 
taxă, pentru care s-au înscris 34 de candidați, iar la Inginerie electrică 
sunt disponibile 35 de locuri la buget și 15 cu taxă, având 57 de 
candidați înscriși. 
 
Facultatea de Inginerie Alimentară a atras 72 de candidați la 
specializarea Controlul și expertiza produselor alimentare, iar Ingineria 
produselor alimentare și Protecția consumatorului și a mediului au câte 
71 candidați, toate cele 3 specializări având câte 5 candidați înscriși pe 
locurile speciale pentru absolvenți din mediul rural, fiind disponibile 
câte 24 de locuri fără taxă și 10 cu taxă. Specializarea nou înființată 
Științe gastronomice, care are 20 locuri fără taxă și 40 cu taxă, a atras 
54 de candidați. 
 
Facultatea de Educație Fizică și Sport are 105 candidați la specializarea 
Educație fizică și sportivă, unde sunt 38 locuri fără taxă și 52 cu taxă, iar 
alți 89 de candidați au optat pentru Kinetoterapie și motricitate 
specială, fiind disponibile 22 locuri fără taxă și 38 cu taxă. În cadrul 
Departamentului de sănătate și dezvoltare umană, la programul de 
studii Asistență medicală generală s-au înscris 184 de candidați, fiind 
disponibile 20 locuri fără taxă și 40 cu taxă. La Balneofiziokinetoterapie 
și recuperare sunt 20 de locuri bugetate și 10 cu taxă, pentru care s-au 



înscris 72 de candidați, iar la Nutriție și Dietetică, unde sunt 42 locuri 
fără taxă și 18 cu taxă, sunt înregistrați 50 de candidați. 
 
La Facultatea de Drept și Științe Administrative, specializarea Drept a 
atras 250 de candidați pentru cele 15 locuri bugetate și 95 cu taxă, 
specializarea Administrație Publică are 161 de candidați pe cele 20 
locuri fără taxă și 80 cu taxă, iar la Poliție Locală sunt 130 de înscriși și 
12 locuri fără taxă plus alte 38 locuri cu taxă. 
 
Facultatea de Silvicultură are 65 de candidați la specializarea 
Silvicultură, unde sunt disponibile 55 locuri fără taxă și 25 cu taxă, iar la 
Ecologie și protecția mediului s-au înscris 22 de candidați, având la 
dispoziție 25 locuri bugetate și 15 cu taxă. 
 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management are un 
total de 165 de înscrieri, pentru fiecare dintre cele 6 specializări fiind 
exprimate între 51 și 64 de opțiuni, iar numărul locurilor fără taxă este 
între 20 și 28. 
 
Facultatea de Istorie și Geografie are 236 de dosare înregistrate, cele 
mai multe, 72 la număr, fiind pentru specializarea Asistență socială, 
urmată de Geografia turismului, unde sunt 53 de opțiuni exprimate. 
Noua specializare Resurse umane a reușit să atragă în această primă 
sesiune de admitere 27 de opțiuni exprimate de candidați. 
 
Pentru Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării s-au exprimat 241 
de opțiuni, dintre care 88 pentru Limba și literatura engleză-Limba și 
literatura germană/română, 64 pentru Limba și literatura română-O 
limbă și literatură modernă, 30 pentru Media digitală, specializare nou 
înființată, și alte 29 pentru Comunicare și relații publice. 
 
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică are 1.144 de 
opțiuni adunate, cele mai multe la specializarea Contabilitate și 



informatică de gestiune, unde sunt 185 de opțiuni, Management, 166 
de opțiuni, Finanțe și bănci, care a atras 159 de dosare de înscriere, și 
Administrarea afacerilor, cu 149 de opțiuni exprimate. 
 
Pentru Facultatea de Științe ale Educației au optat 380 de candidați, 
dintre care 254 s-au înscris la specializarea Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar, iar alți 126 pentru Psihologie. 
 
Pentru Românii de pretutindeni, USV a scos la concursul de admitere 
din acest an 280 de locuri fără taxă, pentru care și-au exprimat 
opțiunea 529 de candidați, dintre care 241 au ales una din specializările 
FSEAP, 72 s-au orientat spre programele de studii ale FIESC, iar alți 55 
s-au înscris la FDSA. 
 
Înmatriculările se fac în perioada 20-29 iulie (fără zilele de sâmbătă și 
duminică), iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie. 

Oana Nuțu Șapte decani din 
cadrul USV au 
câștigat un nou 
mandat, iar două 
facultăți au 
conducere nouă 

www.obiectivdesuceava.ro 
20.07.20 

Suceava În ceea ce privește Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor, a fost nevoie de aprobarea unui nou calendar de 
concurs, în lipsa numărului suficient de candidați. Dacă vor fi validate 
cel puțin două candidaturi, interviurile în cadrul comisiei de concurs ar 
urma să aibă loc în data de 23 iulie. 
 
În urma desfășurării concursului pentru selecția decanilor facultăților 
din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), șapte decani 
au primit un nou mandat, iar două facultăți au conducere nouă. Astfel, 
decanii conf. univ. dr. Camelia Maria Cezara Ignătescu de la Facultatea 
de Drept și Științe Administrative, prof. univ. dr. Petru Ghervan de la 
Facultatea de Educației Fizică și Sport, prof. univ. dr. ing. Mircea Adrian 
Oroian de la Facultatea de Inginerie Alimentară, prof. univ. dr. Ilie 
Muscă de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și 
Management, conf. univ. dr. Luminița Elena Turcu de la Facultatea de 
Litere și Științe ale Comunicării, prof. univ. dr. Carmen Eugenia Năstase 
de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică și conf. 



univ. dr. Adina Aurora Colomeischi de la Facultatea de Științe ale 
Educației au câștigat concursul și au obținut un nou mandat. 
 
La Facultatea de Silvicultură, șef lucrări dr. Ciprian Palaghianu, 
prodecan până de curând, este câștigătorul concursului și va fi noul 
decan al instituției de învățământ superior, iar la Facultatea de Istorie 
și Geografie conf. univ. dr. Florin Pintescu îi va lua locul prof. univ. dr. 
Vasile Efros. 
 
În ceea ce privește Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor, a fost nevoie de aprobarea unui nou calendar de 
concurs, în lipsa numărului suficient de candidați. Singurul care și-a 
depus, în primă instanță, candidatura pentru ocuparea postului de 
decan este prof. univ. Laurențiu Dan Milici, actualmente prodecan al 
unității de învățământ superior. Însă, potrivit procedurii de organizare 
a concursului, cel puțin doi candidați trebuie să fie avizați de Consiliul 
Facultății pentru a putea fi organizat concursul. Dacă această condiție 
va fi îndeplinită, interviurile în cadrul comisiei de concurs ar urma să 
aibă loc în data de 23 iulie. 
Candidații la concursul pentru selecția decanului unei facultăți au fost 
evaluați de fiecare membru al comisiei de concurs pe baza calității 
planului managerial, a compatibilității planului managerial al 
candidatului cu planul managerial al Rectorului, a cunoștințelor privind 
legislația specifică (Carta USV, Legea Educației Naționale, Metodologia 
de evaluare externă a ARACIS, Planul managerial al Rectorului). Criterii 
de evaluare au fost și modul de relaționare și de comunicare și 
componența echipei propuse pentru conducerea facultății. 

Lucian 

Ionescu 

Un nou scenariu 
privind 
redeschiderea 
școlilor pe 15 
septembrie 

www.evz.ro 
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_________ Doctorul Cristian Oancea, managerul Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” de la Timișoara, a 
afirmat, luni, la postul B1TV, că redeschiderea școlilor nu ar putea fi 
posibilă la data de 15 septembrie. Medicul susține că, în contextul 
creșterii alarmante de îmbolnăviri cu noul coronavirus, sunt slabe 

www.b1.ro 
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www.romaniamama.ro 
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șansele ca redeschiderea școlilor să se facă la data stabilită de 
ministerul Educației, adică, 15 septembrie. 
 
Potrivit medicului Cristian Oancea, abia peste două săptămâni se poate 
trage o concluzie privind redeschiderea școlilor. 
 
„Depinde de următoarele două săptămâni cum va evolua. Din punctul 
nostru de vedere, iresponsabilitatea este la cote maxime. Până nu 
pierzi pe cineva drag, nu conștientizezi cu ce te confrunți. Nu credem 
că este posibilă deschiderea școlilor în 15 septembrie”, a spus medicul 
timișorean. 
 
Dr. Radu Ciornei, cercetător la Universitatea Suceava, a fost și mai 
categoric și a subliniat că nu crede „sub nicio formă” că elevii vor reveni 
în clase la jumătatea lunii septembrie. 
 
„Nu, sub nicio formă. Am lucrat la un policy brief pentru redeschiderea 
școlilor. S-ar putea să se deschidă 1-4 (n.r. – ciclul primar), pentru că nu 
prea au cum să facă școală la distanță, dar pe 15 septembrie preconizez 
că nu va fi sigur deloc să punem elevii în școli din nou. Sub nicio formă”, 
a concluzionat medicul.[…] 

_________ Tânăra de etnie 
romă din Botoșani 
care a învins 
prejudecățile. „Eu 
am crezut în visul 
meu” 

www.stiri.botosani.ro 
20.07.20 

Știri Botoșani Botoșăneanca Mirabela Semiramida Pâslaru a reușit să ajungă, la 31 de 
ani, unul dintre cei mai apreciați dascăli pentru învățământul preșcolar 
din județ. Majoritatea copiilor pe care-i educă nu sunt romi, însă tânăra 
s-a impus atât prin cunoștințele didactice, cât și prin metodele folosite. 
[…] 
„Eu sunt efectiv pasionată de meseria de educator. Iubesc copiii și 
puritatea lor. La serviciu sunt în largul meu, acolo mă simt cel mai bine, 
printre copii. Părinții știu că sunt de etnie romă, nu aș ascunde 
niciodată asta, dar sunt foarte bine primită. Evident, există prejudecăți 
în societate, dar am demonstrat că sunt bine pregătită indiferent de 
etnie și cred că a contat și relația pe care o am cu cei mici. Și eu și ei 
abia așteptăm să înceapă o nouă zi de jocuri, cântece și activități din 



care avem toți ce învăța. Cred că faptul că am ajuns să ne cunoaștem a 
șters bariera prejudecăților. Am văzut la comunitățile unde sunt români 
și romi care învață împreună. Se cunosc și ajung să se accepte”, spune 
Mirabela Pâslaru.    
 
„Am crezut în visul meu” 
 
Mirabela Pâslaru a visat mereu să devină educatoare. Din copilărie îi 
învăța pe ceilalți copii cântece, jocuri și mai apoi, la vârsta școlară, „le 
preda” română și matematică. 
„Eu am crezut în visul meu. Deși din fragedă copilărie am trecut prin tot 
ce trece un etnic rom asumat, rasism, umilință, discriminare. Trebuia 
să demonstrez constant că pot mai mult decât trebuia și să înlătur orice 
prejudecată, orice suspiciune. Unii abandonează poate lupta, dar eu 
asta am vrut să fac, asta am făcu”, spune Mirabela Pâslaru.   
Absolventă a Liceului Pedagogic, la clasa de educatori și învățători, 
tânăra romă s-a înscris apoi la „Științele Educației”, de la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava. S-a format permanent, dorind să se pună la 
curent cu cele mai noi tendințe și practici educaționale, scrie Adevărul. 
[…] 

 


