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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a înregistrat un record 
de înscrieri la prima sesiune pentru studiile de licenţă organizată în 
acest an, cu 15% mai mulţi decât la cea din iulie 2019, a informat, luni, 
purtătorul de cuvânt al instituţiei de învăţământ superior, Codruţ 
Şerban. El a precizat că în cadrul celor zece facultăţi ale USV şi-au depus 
dosarele, în sesiunea ce s-a încheiat la sfârşitul săptămânii trecute, 
peste 3.900 de candidaţi. Potrivit USV Suceava, pentru studiile de 
licenţă, forma de învăţământ la zi şi la distanţă, s-au înscris, în total, 
2.831 de candidaţi, cu aproximativ 15% mai mulţi decât în sesiunea din 
iulie a anului trecut, reprezentând o creştere semnificativă care 
certifică atractivitatea ofertei educaţionale a universităţii. Pe 20 iulie, 
între orele 13,00-16,00, candidaţii pot depune contestaţii, ale căror 
rezultate vor fi afişate pe 21 iulie, iar înmatriculările se fac în perioada 
20-29 iulie (fără zilele de sâmbătă şi duminică), rezultatele finale 
urmând să fie afişate pe 30 iulie. În această primă sesiune de înscrieri, 
candidaţii au putut alege dintr-un total de 90 de specializări, fiind 
disponibile peste 2.100 de locuri bugetate şi peste 2.500 de locuri cu 
taxă pentru programe de studiu din ciclul de licenţă, masterat şi 
doctorat. 
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Universități Pe 17 iulie s-a încheiat prima sesiune de înscrieri organizată de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în cadrul căreia, la 
cele 10 facultăți, și-au depus dosarele peste 3900 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 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. 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. 
 
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. 
 
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; 
 
· Afişare rezultate: 15-16 septembrie; 
 
· Depunere contestaţii: 16-17 septembrie orele 13-16; 
 
· Afişare rezultate după contestaţii: 17-18 septembrie; 
 
· Înmatriculări/Confirmare loc (confirmarea locului prin depunerea 
actelor în original inclusiv pentru români de pretutindeni): 16 – 18 
septembrie; 
 
· Afişare 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 învăţământ cu frecvenţă, şi 19 fără bursă, 
pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă 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. 

Radu Lupașcu Au început 
înmatriculările 
candidaților la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
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Local După ce vineri, 17 iulie, s-au încheiat înscrierile pentru programele de 
studiu oferite de cele 10 facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, licență - învăţământ la zi și la distanță, masterat și conversie 
profesională, luni, 20 iulie, au început înmatriculările care vor continua 
până pe 29 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică, urmând ca pe data 
de 30 iulie să fie publicate rezultatele finale. 
 
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, înregistrându-se o creștere cu 
aproximativ 15% față de anul trecut, respectiv de 850 de înscrieri 
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 4.827 de opțiuni pentru cele 1.180 de locuri 
bugetate și 1.430 de locuri cu taxă scoase la concurs. Programele de 
masterat au cumulat 1.496 opțiuni pentru cele 600 de locuri bugetate 
și 690 de locuri cu taxă scoase la concurs. 
 
Pentru a fi considerați admiși candidații înscriși au obligația să se 
înmatriculeze, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. Oferta 
USV în privința unui suport digital pentru studenți rămâne valabilă, 
astfel că toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV 
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vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete, 
însoţite de o cartelă SIM cu abonament de date, cu o durată de 
valabilitate de minimum 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În același 
timp, peste 30% dintre viitorii studenți pot primi anual burse, cu valori 
cuprinse între 600 și 1.100 lei. De aceste burse pot beneficia studenții 
care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original sau, în cazul 
în care liceul nu a eliberat încă diploma de bacalaureat, adeverința de 
absolvire în original, condiții de care pot beneficia doar studenții 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 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. Trebuie amintit și faptul că studenții care ocupă în urma 
înmatriculării un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără 
taxă) în urma rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în 
timpul primului an de studiu. 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 datelor primite, în perioada 
7-15 septembrie se vor face înscrierile și se va susține interviul, pentru 
specializările unde nu există probe, pentru specializările care necesită 
susținerea unor probe înscrierile făcându-se în perioada 7-11 
septembrie, fără zilele de sâmbătă și duminică. Probele se vor susține 
în zilele de 14 și 15 septembrie, rezultatele fiind afișate pe 15 și 16 
septembrie. Urmează zilele de depunere a contestațiilor, 16 și 17 



septembrie, și în fine afișarea rezultatelor după contestații, pe 17 și 18 
septembrie. 
 
Înmatriculările sau confirmările de loc prin depunerea actelor în 
original, inclusiv pentru români de pretutindeni, au loc în perioada 16-
18 septembrie, rezultatele finale fiind afișate pe 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 învăţământ cu frecvenţă şi 19 fără bursă, 
pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. 13 
locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni, 9 dintre acestea 
beneficiind de bursă. Acestora li se mai adaugă 80 de locuri cu taxă. 

O. Nuțu Două candidaturi 
pentru postul de 
decan al Facultății 
de Inginerie 
Electrică și Ştiința 
Calculatoarelor au 
fost validate 
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Suceava Este vorba despre prof. univ. Laurențiu Dan Milici, actualmente 
prodecan al facultății, și conf. univ. dr. Aurelian Rotaru, responsabil 
Laborator de Materiale Avansate Multifuncționale, din cadrul USV. 
Aceștia au fost avizați ieri de Consiliul facultății, astfel că interviurile în 
cadrul comisiei de concurs ar urma să aibă loc în data de 23 iulie 
 
Facultatea de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor (FIESC), din 
cadrul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), are doi candidați 
pentru postul de decan. Aceștia au fost avizați ieri de Consiliul facultății, 
astfel că interviurile în cadrul comisiei de concurs ar urma să aibă loc în 
data de 23 iulie. 
 
Organizarea primului concurs pentru ocuparea funcției de decan în 
cadrul acestei facultăți nu a fost posibilă în lipsa numărului suficient de 
candidați. Singurul care și-a depus candidatura pentru ocuparea 
postului de decan, la primul concurs, 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. Un al doilea calendar de concurs a fost aprobat în data de 
13 iulie, prin Ordinul Rectorului USV, astfel că noua conducere FIESC 
va fi aleasă zilele acestea. Cel de-al doilea candidat la postul de decan 
al facultății este conf. univ. dr. Aurelian Rotaru, responsabil Laborator 
de Materiale Avansate Multifuncționale, din cadrul USV. 
 
Candidații vor fi 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. În situația în care niciun candidat nu 
întrunește calificativul ADMIS la toate criteriile, concursul va fi reluat. 
Rezultatele concursului vor fi anunțate oficial pe site-ul www.usv.ro, în 
secțiunea Alegeri. 
 
Amintim că șapte decani din cadrul USV au câștigat 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 Ingnerie 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 Ştiințe ale 
Comunicării, prof. univ. dr. Carmen Eugenia Năstase de la Facultatea 
de Ştiințe Economice și Administrație Publică și conf. univ. dr. Adina 
Aurora Colomeischi de la Facultatea de Ştiințe ale Educației au câștigat 
concursul și au obținut un nou mandat. 
 
La Facultatea de Silvicultură, șef lucrări dr. Ciprian Palaghianu, este 
câștigătorul concursului pentru ocuparea postului de decan al 
instituției, iar conf. univ. dr. Florin Pintescu este noul decan al 
Facultății de Istorie și Geografie. 

_________ Dr. Alexandru 
Calancea vrea 

www.svnews.ro 
22.07.20 

Sănătate Managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, își 
dorește creștere numărului de pacienți non-Covid care să fie tratați în 



creșterea numărului 
de pacienți non-
Covid tratați în 
Spitalul Județean 

această unitate spitalicească. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, 
Alexandru Calancea a spus că obiectivele sale ca și manager sunt, în 
primul rând, formarea unei echipe unite, o echipă medicală 
performantă. „Vreau să schimbăm modul de comunicare, relația dintre 
cadrul medical, pacienți și aparținători. Mi-aș dori să refacem imaginea 
acestui spital, a Sucevei și a Bucovinei. Să avem un spital performant, 
un spital de elită, prin colaborări cu universitățile. Avem deja o 
colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare și vrem să avem colaborări 
și cu alte universități și clinici de renume din țară și străinătate”, a spus 
dr. Alexandru Calancea. El a adăugat că își dorește ca la Spitalul 
Județean Suceava să fie aduse noi specialități și proceduri, pentru a 
avea o unitate spitalicească performantă. […] 

 


