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Suceava Dintre aceștia, 633 s-au înscris pentru studiile de licență zi, 186 la ID, alți 
289 de candidați vizează un loc la programele de masterat și 64 și-au 
depus dosarele pentru unul din programele de conversie profesională 
din oferta universității sucevene. De asemenea, s-au înscris 76 români 
de pretutindeni pentru studiile de licență și 115 pentru cele de 
masterat. Înmatricularea candidaților se va face până la data de 18 
septembrie  
 
A doua sesiune de admitere la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 
a încheiat etapa înscrierilor în data de 15 septembrie, fiind înscriși peste 
1.300 de candidați, care au exprimat 2.075 de opțiuni. 
 
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul USV, sunt înregistrați 633 de 
candidați înscriși fizic la programele de licență zi, fiind exprimate 1.109 
opțiuni, pentru cele 209 locuri fără taxă și 857 locuri cu taxă disponibile. 
Pentru cele 214 locuri disponibile la programele de licență ID, 186 de 
candidați au depus 304 dosare, dintre care 154 au optat pentru 
Facultatea de științe Economice și Administrație Publică. 
 
În ceea ce privește studiile de masterat, în această a doua sesiune de 
admitere s-au înregistrat, pentru cele 137 locuri fără taxă și 337 locuri 
cu taxă, 289 de candidați, care au depus 415 dosare de înscriere. 
 
La programele de conversie profesională au rămas pentru sesiunea 
aceasta 144 de locuri vacante, pentru care s-au înscris 64 de candidați, 
dintre care 43 la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. 
76 români de pretutindeni au optat pentru studiile USV în a doua 
sesiune de admitere, înscriindu-se cu 102 opțiuni pentru programele de 



licență zi, iar alți 115 candidați din Republica Moldova și Ucraina au 
depus 145 de dosare de înscriere pentru studiile de masterat. 
 
Oferta universității sucevene pentru sesiunea de toamnă cuprinde un 
total de 343 de locuri fără taxă, dintre care 206 la studiile de licență, iar 
137 la studiile de masterat. Acestora li se adaugă locurile disponibile cu 
taxă, după cum urmează: 824 la licență (forma de învățământ cu 
frecvență), 337 la masterat, 144 la conversie profesională și 214 la 
licență ID. Pentru etnicii români de pretutindeni, în sesiunea septembrie 
mai sunt disponibile 86 de locuri la ciclul de studii de licență și 96 la cel 
de masterat. 
Candidații declarați admiși în urma sesiunii de înscriere au obligația să 
se înmatriculeze cel târziu până la data de 18 septembrie, altfel vor 
pierde locul ocupat. Potrivit USV, toți candidații care se înmatriculează 
și devin studenți 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. 
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Inventatorii alcătuiesc motorul care mișcă această lume. Munca asiduă 
și imaginația produc lucruri surprinzătoare, aflate cu un pas înaintea 
timpului lor. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a 
câștigat o medalie de platină și patru de aur la cea de-a doua ediție a 
Salonului de inventică International Invention & Trade Expo (ITE) de la 
Londra. USV a prezentat patru invenții ale cadrelor didactice și 
doctoranzilor care activează în cadrul Centrului de Inventică „Dorel 
Cernomazu” al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 
Cea mai apreciată invenție, „Automatic ice remover device for aerial 
power lines”, propune o soluție de deschiciurare a liniilor electrice 
aeriene și a primit o medalie de platină și una de aur, avându-i ca autori 
pe Mihai Cenușă, Mihaela Poienari, Dan Laurențiu Milici, Adrian Graur, 
Constantin Ungureanu, Pavel Atănăsoaie, Crenguța Elena Bobric și 
Cezar Dumitru Popa. Alte trei invenții participante au fost medaliate cu 
aur, respectiv „Device for continuous skeletal traction” (Mihai Cenușă, 
Mihaela Poienari, Laurențiu Dan Milici, Mihai Rață, Daniela Irimia, Radu 
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 Dumitru Pentiuc, Elena Daniela Lupu și Ciprian Afanasov), „Automatic 
command control system” (Eusebiu Toader, Mihaela Poienari, Mariana 
Rodica Milici, Gabriela Rață, Cristina Prodan, Valentin Vlad, Ilie Nițan și 
Constantin Ungureanu) și „System for monitoring the activity of a 
person in the office” (Laurențiu Dan Milici, Mihaela Poienari, Ilie Nițan, 
Constantin Ungureanu, Oana Vasilica Grosu, Marcel Pocriș, Eusebiu 
Vasile Toader și Nicolae Dumitru Medrihan). 
 
Londra a găzduit cea de-a doua ediție a Salonului de inventică ITE, ce 
reprezintă o platformă pentru inovație, un loc de întâlnire profesional, 
unde se reunesc diferiți actori din lumea inovației, cercetării, dezvoltării 
și finanțării și acoperă domenii precum: inginerie, medicină, tehnologia 
informației, biochimie, protecția mediului, energetică, echipamente 
industriale și multe altele. La eveniment au fost prezente delegații 
oficiale din 20 de țări. Salonul de inventică ITE este susținut de World 
Invention Intellectual Property Associations (WIIPA), ce oferă premii de 
excelență în inovație pentru cele mai bune invenții. 
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Radu Lupașcu USV, partener într-
un proiect 
transfrontalier 
derulat cu 
universități din alte 
trei țări 
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Local Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava derulează împreună cu alte 
universități un proiect transfrontalier intitulat „New Energy Solutions in 
Carpathian area – NESiCA”. Proiectul face parte din programul comun 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, axa OT6 „Protecția mediului, 
atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea”, având ca 
prioritate utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră 



– conservarea resurselor naturale, acțiuni pentru reducerea emisiei de 
gaze cu efect de seră și a poluării râurilor. 
 
USV participă la acest proiect în calitate de partener, alături de regiunea 
Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul de Inițiative 
European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice - Slovacia, 
Universitatea din Nyíregyháza - Ungaria și Universitatea Națională 
Uzhgorod - Ucraina, iar ca obiectiv general proiectul asigură 
promovarea eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie 
prin educație și activități practice în comunități, pentru utilizarea 
durabilă a resurselor de mediu din regiunile de frontieră ale celor patru 
state. 
 
Scopul acestui proiect este de a asigura creșterea nivelului de 
conștientizare, competențe și abilități în tehnologii bazate pe surse 
regenerabile de energie și intervenții în domeniul eficienței energetice 
între comunități și instituții. Impactul pe termen mediu va duce la 
creșterea ponderii resurselor regenerabile de energie în comunități, în 
producția și consumul de energie, iar pe termen lung va conduce la 
reducerea emisiilor în atmosferă. 
 
Se vor înființa astfel centre și laboratoare specializate în inovare, în 
fiecare regiune transfrontalieră țintă, pentru asigurarea monitorizării 
energiei, creșterea eficienței energetice, integrarea surselor 
regenerabile de energie, oferind sprijin atât pentru comunități, cât și 
pentru studenți sau absolvenți de studii superioare. În ceea ce privește 
USV, ea va beneficia de laboratoare de energie înființate pentru 
comunitățile din Suceava, care vizează soluții pentru monitorizarea 
energiei, dezvoltarea de concepte și soluții noi pentru comunitățile 
pilot. Laboratoarele vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație și 
cu standuri educaționale moderne, pentru instruirea membrilor 
comunităților participante la acest proiect. 



Prin implementarea proiectului, se dorește obținerea unei situații 
regionale îmbunătățite în ceea ce privește utilizarea durabilă a 
resurselor mediului în zona transfrontalieră Suceava – Maramureș - 
Satu Mare, datorită soluțiilor energetice eficiente și inovatoare din 
comunități, furnizate ca urmare a cooperării cu universitățile și 
instituțiile competente din program. Coordonatorul proiectului din 
partea universității sucevene este șeful de lucrări dr. ing. Constantin 
Ungureanu, care declară că se va avea în vedere dezvoltarea 
conceptului de Join Energy și a unei platforme web pentru câte trei 
comunități din fiecare regiune, studenți și cadre didactice. 
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Tableta zilei În lupta cu noul coronavirus, primul care a căzut pe câmpul de luptă a 
fost Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava. După prima zi în 
care s-a făcut școală în scenariul galben au fost depistate trei cazuri de 
COVID în rândul profesorilor și s-a intrat în scenariul roșu. Adică, școala 
s-a închis, iar profesorii și elevii au fost trimiși acasă în fața 
calculatoarelor. Cele două școli din Siret, un liceu și o școală generală, 
vor face și ele cunoștință cu scenariul roșu, ca urmare a faptului că în 
orașul cu 10.000 de locuitori rata de infectare a sărit de 3 la mia de 
locuitori. Rănit a fost și Colegiul „Mihai Băcescu” din Fălticeni, care din 
cauza a patru teste COVID pozitive a fost obligat să-și închidă porțile 
pentru a se putea vindeca. Acesta este începutul. Începutul sfârșitului 
pentru scenariile verde și galben. Conform specialiștilor internaționali, 
COVID-ul ar urma să lovească crunt continentul european în lunile de 
toamnă care urmează. Alegerile locale sunt programate pentru 27 
septembrie, iar alegerile generale din 6 decembrie pot fi amânate. Așa 
că, cel mai probabil, după ce se vor închide secțiile de vot se vor închide 
și școlile, iar toată lumea va face cursuri online, indiferent de situația 
epidemiologică din localitatea unde funcționează unitățile de 
învățământ. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a imaginat fel 
de fel de scenarii și s-a gândit la cele mai sigure măsuri, astfel încât noul 
an de învățământ să înceapă în sistem hibrid, adică și față în față, și 
online. Însă, pare-se că universitatea suceveană s-a agitat degeaba, 
pentru că până la urmă va fi nevoită să aplice scenariul roșu, ceea ce 



înseamnă cursuri și seminarii exclusiv online. Pentru că nu se poate să 
stai cu școlile generale și cu liceele închise, iar cu universitățile deschise 
parțial. Ceea ce se întâmplă în prezent în învățământul liceal este 
semnul clar că universitățile nu vor fi redeschise pe 5 octombrie, așa 
cum se așteaptă. 
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Actualitate Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francez vine cu surprize în 11 
orașe din România și va avea loc pe marile ecrane, atât în interior, cât și 
în aer liber, în perioada 23 septembrie - 4 octombrie! În urma noilor 
reglementări care permit redeschiderea sălilor de cinema, Institutul 
Francez anunță că se alătură încă 3 orașe la lista comunicată la începutul 
lunii: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Brăila, 
Constanța, Sfântu Gheorghe, Sibiu și Suceava. În contextul actual, 
organizatorii pun accentul pe respectarea strictă a regulilor sanitare, 
pentru siguranța tuturor.[…] 
La Suceava, Festivalul Filmului Francez se va desfășura în perioada 30 
septembrie- 4 octombrie, cu proiecție în interior - Auditorium „Joseph 
Schmidt”. Organizatorii FFF la Suceava sunt Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava și Casa de Cultură a Studenților.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


