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Oana Nuțu 1.085 de noi 
studenți după a 
doua sesiune de 
admitere organizată 
de USV 
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Suceava In ceea ce privește specializările de licență cu cele mai multe 
înmatriculări adunate, se remarcă Autovehicule rutiere, cu 43 de 
candidați, Nutriție și dietetică, cu 26 de candidați, Limba și literatura 
română – o limbă și literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, 
italiană), unde sunt 25 de candidați înmatriculați, Limba și literatură 
engleză – o limbă și literatură modernă (italiană, spaniolă), cu 20 de 
candidați, și Resurse umane-16 candidați. Anul universitar 2020-2021 
începe în data de 5 octombrie, iar studenții USV de la ciclul de licență IF 
și ID vor forma două grupuri, care vor veni alternativ la cursuri.   
 
Sesiunea de admitere de toamnă, organizată de Universitatea „Ștefan 
cel Mare” Suceava (USV) în perioada 7-18 septembrie, s-a finalizat cu 
înmatricularea a 1.085 de noi candidați, dintre care aproape jumătate 
au ales studiile de licență. 
 
Potrivit informațiilor postate de USV pe site-ul propriu, 425 de candidați 
înmatriculați la studiile de licență zi, dintre care 74 pentru Facultatea de 
Inginerie Electrică și știința Calculatoarelor, 68 pentru Facultatea de 
Litere și științe ale Comunicării, 61 pentru Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică și Management, 60 au optat pentru Facultatea 
de științe Economice și Administrație Publică, 49 pentru Facultatea de 
Istorie și Geografie, 38 pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport, 35 
pentru Facultatea de Inginerie Alimentară, 22 pentru Facultatea de 
Silvicultură și 18 pentru Facultatea de Drept și științe Administrative. În 
ceea ce privește specializările cu cele mai multe înmatriculări adunate, 
se remarcă Autovehicule rutiere, cu 43 de candidați, Nutriție și dietetică, 
cu 26 de candidați, Limba și literatura română-O limbă și literatură 
modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană), unde sunt 25 de 



candidați înmatriculați, Limba și literatură engleză-O limbă și literatură 
modernă (italiană, spaniolă), cu 20 de candidați, și Resurse umane-16 
candidați. […] 
 
Prima sesiune de admitere la universitatea suceveană a contabilizat 
3.061 de candidați înmatriculați, dintre care 1.990 la programele de 
licență și 797 la masterat și 200 de candidați români de pretutindeni la 
ciclul de licență și alți 74 la programele de masterat. Astfel, USV intră în 
noul an universitar cu peste 4.000 de noi studenți. 
 
Anul universitar 2020-2021 începe în data de 5 octombrie, iar studenții 
USV de la ciclul de licență IF și ID vor forma două grupuri, A și B. Grupul 
A va fi format din studenții anului I, de la toate facultățile, și studenții 
anilor superiori (II, III și IV) ai Facultăților de Drept și științe 
Administrative, Litere și științe ale Comunicării, științe Economice și 
Administrație Publică și  științe ale Educației. Grupul B va fi alcătuit din 
studenții din ani superiori (II, III, IV) ai Facultăților de Educație Fizică și 
Sport, Inginerie Alimentară, Inginerie Electrică și știința Calculatoarelor, 
Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, Silvicultură și Istorie 
și Geografie. 
 
Potrivit USV, în semestrul I, organizarea activităților didactice, respectiv 
cazarea studenților din cele două grupe se va desfășura după cum 
urmează: în intervalul 5 octombrie – 15 noiembrie, Grupul A va fi cazat 
în cămine și va desfășura seminarii, laboratoare și alte activități practice 
desfășurate preponderent on-site. În săptămâna 16 noiembrie – 22 
noiembrie, după decazarea studenților din Grupul A, va avea loc 
dezinfecția tuturor spațiilor de studiu și de cazare. Începând cu 23 
noiembrie, studenții din Grupul B se vor caza în cămine și vor desfășura 
activități didactice on-site, până pe data de 17 ianuarie. În căminele USV 
vor fi cazați în aceeași cameră, pe cât posibil, studenți de la aceeași 
facultate, din același an și același program de studiu. Activitatea la 
masterat, doctorat, învățământ la distanță (ID), activitățile de cercetare 



și cele desfășurate în proiectele contractate se desfășoară, de regulă, 
on-site. 
 
În ceea ce privește Restaurantul studențesc, acesta va funcționa, în 
principal, asigurând servirea mesei doar la caserole, pentru a fi 
consumate la domiciliu/cămin/birou. Un număr limitat de locuri va 
putea fi asigurat la mesele din interior, în condițiile respectării normelor 
sanitare în vigoare. 

Cosmin 

Romega 

La Suceava se 
înființează un centru 
național olimpic de 
pregătire a juniorilor 
la handbal masculin 

www.monitorulsv.ro 
23.09.20 

Ultima oră local Suceava va deveni centru național olimpic de pregătire a juniorilor la 
handbal masculin – anunțul a fost făcut miercuri de către primarul Ion 
Lungu și rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa. 
 
„La solicitarea Federației Române de Handbal, la Suceava se înființează 
un centru național olimpic de pregătire a juniorilor la handbal masculin. 
 
Primăria Suceava și-a dat acceptul și suntem parteneri cu Universitatea 
Ștefan cel Mare Suceava, cu LPS și Școala Gimnazială Ion Creangă, 
precum și cu Inspectoratul Școlar Județean. Urmează ca în perioada 
următoare să intrăm în Consiliul Local, să aprobăm acest parteneriat, cu 
obligațiile care sunt de o parte și de alta. Este benefic și pentru viitorul 
handbalului sucevean. Așa cum se știe, echipa noastră de handbal a 
revenit în Liga Națională și îi felicit din suflet pentru asta, 
 
Avem o formație tânără, în curs de formare, dar împreună cu rectorul 
USV și cei din Consiliul de Administrație am avut discuții să facem o 
strategie pentru ca în perioada următoare, adică trei-patru ani, să avem 
performanță la handbal, așa cum a fost acum 10 ani. 
 
În 2005, la o discuție cu rectorul de atunci, Adrian Graur, și cu Petru 
Ghervan, care era antrenorul echipei, am pus la cale un proiect de 
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performanță a handbalului masculin la Suceava și am avut un parcurs 
de ceas elvețian. Trei ani mai târziu am jucat o finală de Cupă 
Europeană. 
 
Sper ca și acum să se întâmple la fel, în trei-patru ani să jucăm o finală 
de Cupă Europeană, iar până atunci sunt convins că vom avea și o Sală 
Polivalentă la Suceava. 
 
Acest centru național olimpic de pregătire a juniorilor la handbal 
masculin ne va ajuta – copiii din Moldova vor veni aici, vor fi înființate 
clase, grupe, vor face antrenamente”, a declarat primarul Sucevei, Ion 
Lungu. 
 
Primăria Suceava va sprijini financiar acest proiect important pentru 
viitorul handbalului sucevean și al sportului, în general. 
 
Rectorul USV, Valentin Popa, a explicat parcursul realizării centrului 
național olimpic de pregătire a juniorilor la handbal masculin: 
 
„Am aflat despre această oportunitate acum câteva luni, am găsit 
susținere din toate părțile, atât din partea primarului și a Consiliului 
Local, încât am susținut această variantă în fața președintelui Federației 
Române de Handbal, iar acum am ajuns la momentul în care am primit 
scrisorile oficiale, în urma cărora trebuie să ne pregătim pentru o 
evaluare efectuată de către o comisie din care vor face parte atât 
membri ai Comitetului Olimpic Român, cât și ai Federației Române de 
Handbal. Aceștia vor veni la Suceava să evalueze condițiile în care copiii 
vor trebui să învețe și să facă sport. 
 
Sunt convins că vom avea toate facilitățile necesare în regulă, atât la 
LPS, cât și în privința bazelor sportive pe care le vom pune la dispoziție. 
 



Universitatea este alături de Primăria Suceava, care este principalul 
promotor și beneficiar al acestui proiect, dar care are și o 
responsabilitate pe măsură. 
 
USV va asigura baza sportivă, va permite accesul tinerilor înscriși în 
aceste grupe de pregătire olimpică. Aceștia vor avea acces la complexul 
de natație și kinetoterapie, pentru refacere, la terenul de sport, vor 
putea lua masa în restaurantul studențesc, iar nu în ultimul rând, poate 
chiar cel mai important, USV va asigura resursa umană pentru a-i 
pregăti. 
 
Sunt convins că va fi un centru național olimpic de succes, pentru că 
avem în zonă foarte mulți copii cu real talent pentru handbal – 
majoritatea sportivilor din lotul olimpic de juniori provin din regiunea 
Suceava. 
 
Vom lucra în următoarele luni la pregătirea dosarului de evaluare, sunt 
convins că în următorul an vom avea una sau chiar două grupe de elevi 
care vor forma lotul de pregătire olimpic de juniori”. 
 
Ion Lungu i-a mulțumit rectorului USV, Valentin Popa, și l-a asigurat de 
tot sprijinul municipalității în realizarea proiectelor Universității, 
precum campusul USV, Facultatea de Medicină, în domeniul sportului și 
al activităților culturale, colaborarea dintre cele două importante 
instituții sucevene fiind foarte strânsă și dezvoltată pe mai multe 
planuri. 
 
 

__________ Conferința online 
„Promovarea 
sănătății mintale în 
școală” 

www.amosnews.ro 
23.09.20 

Universitatea Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, în cooperare cu Inspectoratul Școlar al Județului 
Suceava, va organiza conferința online Promovarea sănătății mintale în 
școală, miercuri, 30 septembrie 2020, în intervalul orar 15.00 - 19.00. 
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23.09.20 Conferința se adresează cadrelor didactice (din învățământul preșcolar, 
primar, gimnazial și liceal), consilierilor școlari, părinților, precum și 
managerilor instituțiilor educaționale si specialiștilor implicați în 
elaborarea politicilor educaționale. 
 
Conferința se desfășoară în cadrul proiectului european PROMEHS - 
PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL, un proiect ERASMUS+ KA3, 
care își propune să dezvolte politici educaționale prin care educația 
pentru sănătatea mintală să fie facilitată în școlile din țările UE. Proiectul 
PROMEHS, cofinanțat de Comisia Europeană (2019-2022), se derulează 
sub coordonarea unei echipe de cercetători de la Universitatea Bicocca 
din Milano, fiind conceput pentru a dezvolta, implementa și evalua un 
curriculum de promovare a sănătății mintale pentru grădinițe, școli 
primare, gimnaziale și licee, oferind, în același timp, o instruire de înaltă 
calitate personalului didactic. Participanții la proiect sunt universități și 
autorități publice din șapte țări europene (România, Italia, Croația, 
Grecia, Letonia, Malta și Portugalia). 
 
În cadrul conferinței din 30 septembrie, participanții vor afla detalii 
despre proiectul PROMEHS (coordonat în România de d-na conf. univ. 
dr. Aurora-Adina Colomeischi, decan al Facultății de Științe ale 
Educației, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) și vor avea 
oportunitatea să cunoască materialele elaborate în cadrul proiectului 
pentru elevi, părinți și profesori. 
 
Prezentările din cadrul conferinței vor aborda dezvoltarea socio-
emoțională, a stării de bine și rezilienței în școală și în familie (conf. univ. 
dr. Petruța Rusu și lector univ. dr. Diana-Sînziana Duca, Facultatea de 
Științe ale Educației, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), 
prevenția anxietății și depresiei la copii și adolescenți (conf. univ. dr. 
Ioana Podina, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 
Universitatea București), optimismul în școală (conf. univ. dr. Daniela 
Muntele Hendreș, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 
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Universitatea „Al. I. Cuza” Iași) și exemple de bune practici privind 
învățarea socială și emoțională (dr. Angela Andrei, Centrul Național de 
Politici și Evaluare în Educație, Ministerul Educației și Cercetării). 
 
Mai multe detalii despre proiect puteți afla de pe pagina proiectului: 
www.promehs.org 

O.N. Rectorul USV, 
Valentin Popa, este 
vicepreședinte al 
Consiliului Național 
al Rectorilor 
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Suceava În cadrul reuniunii Plenului Consiliului Național al Rectorilor din 
România (CNR), din data de 18 septembrie, care a avut loc la 
Universitatea „Transilvania” Brașov, în prezența unui număr de 69 de 
rectori – reprezentanți ai universităților românești, a fost aleasă, prin 
vot secret, noua conducere a CNR. 
 
Cu 68 de voturi „Pentru” și un vot „Împotrivă”, noua conducere este 
formată din: 
 
PREȘEDINTE : CÎMPEANU Sorin Mihai – Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară din București 
 
SECRETAR GENERAL – COSTOIU Mihnea Cosmin – Universitatea 
Politehnica din București 
 
VICEPREȘEDINȚI: ABRUDAN Ioan Vasile – Universitatea „Transilvania” 
din Brașov; AZAMFIREI Leonard – Universitatea de Medicină și 
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș; 
BREAZ Valer Daniel – Universitatea „1 Decembrie 1918 “ din Alba Iulia; 
B+RSAN Ghiță – Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu din Sibiu; 
CAȘCAVAL Dan – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; 
CRISTUREANU Cristiana – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” 
din București; DAVID Daniel – Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj 
ISTUDOR Nicolae – Academia de Studii Economice din București; JINGA 
Viorel – Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 
București; MOȘ Diana Asinefta – Universitatea Națională  de Muzică din 
București; NEGRICEA Iliuță-Costel – Universitatea Romano – Americana 
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din București; PIRTEA Marilen Gabriel – Universitatea de  Vest din 
Timișoara; POPA Valentin – Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava; 
PREDA Marian  – Universitatea din București; RADU Sorin – 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu ; SPÎNU Cezar Ionuț – 
Universitatea din Craiova; VÎCÎREANU Radu – Universitatea Tehnică de 
Construcții din București. 
 
„Plenul CNR a validat și obiectivele pentru a construi, în următoarea 
perioadă, un mediu universitar pregătit să răspundă atât provocărilor 
situației epidemiologice, cât și standardelor de calitate și cerințelor 
pieței muncii astfel încât, chiar și în condiții speciale, să se poate 
menține continuitatea și creșterea calității activităților didactice și de 
cercetare științifică, a  competitivității fiecărei universități și a 
învățământului superior ca sistem în noul cadrul european”, se 
precizează în comunicatul CNR. 

N.B. Alianța Franceză 
Suceava va organiza 
din nou cursuri de 
limba franceză 
pentru toate 
grupele de vârstă 

www.crainou.ro 
23.09.20 

Actualitate Asociația Alianța Franceză din Suceava/Biroul Francez, în colaborare cu 
Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, organizează, începând cu data de 14 octombrie a.c., cursuri de 
limba franceză pe grupe de vârstă și pregătire lingvistică, în cadrul 
proiectului „Francofonia în comunitate”. 
 
Potrivit Alianței Franceze Suceava, proiectul este susținut de Institutul 
Francez din România și Ambasada Franței la București și beneficiază de 
implicarea unei echipe performante de profesori de limba franceză, 
precum și de manuale și metode de predare interactive și documente 
audio-vizuale autentice. 
 
Cursurile sunt organizate pe grupe de vârstă, după cum urmează: grupă 
elevi clasele primare (6-11 ani), miercuri, orele 16.30-18, și vineri, orele 
16.30-18; grupă elevi clasele V-VIII, miercuri, orele 16.30-18, și vineri, 
orele 16.30-18; grupă elevi IX-XII, luni, orele 17-19, și joi, orele 17-19; 
grupă adulți, franceză generală și specializată, marți, orele 18-20, și joi, 
orele 18-20. Toate aceste cursuri pregătesc elevii, adolescenții și adulții 
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și pentru susținerea diferitelor tipuri de examene DELF și DALF, în 
funcție de grupă și de nivelul de limba franceză. 
 
Sursa citată precizează că activitățile vor începe cu data de 14 
octombrie, la Biroul Francez (elevii din clasele primare și gimnaziale) și 
în sala special amenajată din cadrul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” 
(elevii de liceu și adulții). Cursurile demarează on-site dar, în funcție de 
evoluția situației sanitare, ele pot fi organizate și în forme mixte (on-site 
și online) sau doar online. 
 
Relații suplimentare referitoare la taxe și înscriere, zilnic, la tel. 
0723678083, între orele 16 și 18. Permanență la Biroul Francez: de luni 
până joi, între orele 16-18, și vineri, între orele 15-17. 

__________ „Filmul francez la 
feminin” 

www.eazi.ro 
23.09.20 

Timp liber Festivalul Filmului Francez începe azi, a XXIV-a ediție urmând să se 
desfășoare în 11 orașe, atât la interior, cât și în aer liber, până pe 4 
octombrie. 
 
Potrivit unui comunicat al instituției, evenimentul se va desfășura după 
cum urmează: 
 
* la București, în perioada 23 septembrie - 2 octombrie, cu proiecții la 
interior și exterior, la Cinema Elvire Popesco și Cinema sub clar de lună; 
 
* la Cluj-Napoca (24 - 27 septembrie), proiecții la interior, la Cinema 
Victoria; 
 
* la Iași (23 - 27 septembrie), proiecții la exterior, în grădina Institutului 
Francez; 
 
* la Timișoara (1 - 4 octombrie) proiecții la exterior, la FABER; 
 
* la Arad (1 - 4 octombrie), proiecții la interior, la Cinema Arta; 
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* la Brașov (24 - 27 septembrie) - proiecții la interior, la Cinema One și 
Centrul comercial Coresi; 
 
* Brăila (29 septembrie - 2 octombrie) - proiecții la exterior, la Sunrise 
Marina Bistro; 
 
* Constanța (1 - 4 octombrie) - proiecții la interior, la Cinema Jean 
Constantin; 
 
* Sfântu Gheorghe (1 - 4 octombrie) - proiecții la interior, la Cinema Arta 
by Cityplex; 
 
* Sibiu (3 - 4 octombrie) - proiecții la interior, la Habitus; 
 
* Suceava (3 - 4 octombrie) proiecții la interior, la Universitatea Ștefan 
cel Mare. 
[…] 

Sorin Avram Anul universitar față 
în față, un vis 

www.jupanu.ro 
23.09.20 

radio dar 
rămân cu tine 

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 semn clar că 
universitățile nu vor fi redeschise pe 5 octombrie, așa cum se așteaptă. 

 

 

 

 

 

 

 


