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Suceava Senatul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a revizuit Regulamentul 
de organizare și desfășurare a examenelor de admitere, prin modificarea 
articolului ce prevedea posibilitatea acordării a „cel puțin un loc fără taxă 
de școlarizare, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget” 
absolvenților de bacalaureat proveniți din centrele de plasament. Astfel, 
începând cu Admiterea 2021, „USV acordă cel puțin 10 locuri bugetate, 
în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, absolvenților cu diplomă de 
bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială. Admiterea 
acestor candidați la programele de studii este aprobată de conducerea 
facultății. În cazul în care locurile nu se ocupă, acestea vor fi redistribuite 
către ceilalți candidați”, se arată în anexa hotărârii Senatului USV din 
data de 25 februarie a.c. 
În contextul epidemiologic actual, conducerea universității a mai operat 
o modificare în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor 
de admitere, prin adăugarea unui articol ce prevede că „probele din 
cadrul examenului de admitere se susțin de regulă on-site. În cazuri 
excepționale, anumite probe pot fi susținute și online, cu aprobarea CA”. 
Universitatea suceveană, spre deosebire de alte instituții de învățământ 
superior din țară, nu a renunțat anul trecut la probele pentru admitere, 
din cauza situației create de pandemia provocată de COVID-19. În 
general, facultățile sucevene organizează, pentru anumite specializări, 
probe de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, care sunt 
evaluate cu calificative Admis/ Respins. Altele au probe specifice 
domeniului de studiu, cum este cazul Facultății de Educație Fizică și 
Sport, care organizează probe sportive, al Facultății de Istorie și 
Geografie, care anul trecut a testat candidații înscriși la specializarea 
Asistență socială organizând interviuri, sau al Facultății de științe ale 
Educației, care organizează o probă eliminatorie de testare a 
cunoștințelor și capacităților cognitive și a aptitudinilor vocaționale 
(desen, muzică, dicție). 
USV a aprobat cifra de școlarizare pentru Admiterea 2021, care va fi 
organizată în două sesiuni, în lunile iulie și septembrie. Pentru studiile 
universitare de licență zi vor fi disponibile 2.858 de locuri, la ID 455 de 



locuri, în timp ce programele de masterat prevăd un total de 1.462 de 
locuri. 

Daniela 
Micuțariu 

Dificultăți în 
formarea tinerilor la 
locul de muncă prin 
programe de 
ucenicie 

www.monitorulsv.ro 
04.03.21 

Ultima oră local Asociația Institutul Bucovina a organizat la începutul lunii martie o 
întâlnire de lucru în cadrul Proiectului „Sepal – Dezvoltarea unei 
platforme de angajare prin ucenicie” (2017 – 1 – 058), unde, alături de 
reprezentanți din partea AJOFM, ai Universității Ștefan cel Mare” 
Suceava și ai antreprenorilor suceveni, a dezbătut dificultățile 
întâmpinate de tineri în ceea ce privește formarea la locul de muncă prin 
programe de ucenicie. 
Proiectul Sepal, finanțat prin fonduri norvegiene, se află în ultimul an de 
implementare și urmărește dezvoltarea și pilotarea unui program de 
angajare și formare la locul de muncă, utilizând un model de analizare a 
competențelor bazat pe abilitățile existente și instruire la locul de muncă 
pentru 300 de tineri NEETs (tineri care nu sunt încadrați profesional și 
nu urmează nici un program educațional sau de formare),cu vârste între 
24 și 29 de ani, tineri cu dizabilități, care au renunțat la școală, au 
competențe reduse, sunt de etnie rromă sau migranți. 
La eveniment au participat Gabriela Porochniuc – inspector superior la 
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, Cristina 
Viorica Cormoș – lector univ. dr. la catedra de Sociologie a Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava, Oana Ciobanu – administrator al atelierului 
Mobilier Meșteșugit, Florin Grădinariu – președintele Asociației 
Biosilva, iar din partea Asociației Institutul Bucovina, Vasile Gafiuc în 
calitate de președinte al organizației și coordonator al proiectului Sepal, 
Diana Clim – consilier vocațional Sepal, Raluca Iacob – asistent social și 
nu în ultimul rând, Vlad Adomnicăi și Daniel Lungu – voluntari în 
proiect.[…] 
Un alt partener local important în proiectul Sepal îl reprezintă 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Asociația Institutul 
Bucovina susține formarea profesională a tinerilor, oferind studenților 
de la specializarea Asistență Socială posibilitatea de a desfășura stagii de 
practică alături de specialiștii asociației. Problema lipsei de cooperare 
între instituțiile din domeniul educației care administrează baze de date 
cu situația NEETs-ilor și instituțiile din sistemul de ocupare profesională 
a fost adusă în discuție de către lector univ. dr. Cristina Viorica Cormoș, 
care a menționat și faptul că ucenicia nu se rezumă doar la practică, ci la 
învățare și formare continuă.   […] 
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Editorial Președintele Colegiului Medicilor Suceava, medicul chirurg Sorin Hîncu, 
spune că nu-și are rostul decât pentru palmares, în timp de profesorul 
universitar doctor inginer Mihai Dimian susține că este vorba despre o 
inițiativă cu acoperire. Despre înființarea unei facultăți de medicină în 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava este vorba. 
A început domnul Hîncu, care, într-un interviu la Radio Top, a declarat: 
„Universitatea suceveană este una foarte bună, de top. Aici sunt secții 
foarte bine dotate și cu rezultate deosebite. La Suceava nu cred că e 
nevoie de o facultate de medicină din cauză că în România sunt 
aproximativ 10 astfel de facultăți care scot în fiecare an serii de medici. 
Pe lângă cele consacrate, de la Iași, București, Cluj, Timișoara și Craiova, 
mai sunt facultăți de medicină la Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Brașov, 
Constanța și Galați. Nu știu exact cât de bine sunt pregătiți viitorii 
doctori, dar cam jumătate din acele facultăți funcționează cu profesori 
din alte părți. De pildă, la Oradea vin profesori de la Cluj, iar la Galați vin 
profesori de la București și de la Iași. La Suceava de unde să mai vină 
profesori, de la Iași? Înființarea unei facultăți de medicină la Suceava ar 
fi doar pentru palmares”. 
A urmat răspunsul prorectorului USV, tot la Radio Top: „Este justificată 
abordarea președintelui Hîncu. Numai că noi am construit acest demers 
în timp. Faptul că în 1990 s-a luat decizia de a se face facultăți de 
medicină fără nici o bază anterioară într-adevăr a fost un demers eronat, 
pentru că ele trebuiau construite în timp. Din acest punct de vedere, 
domnul doctor are dreptate. Au fost anumite experimente care au eșuat. 
Noi am început acest demers în urmă cu opt ani. În urmă cu opt ani am 
dezvoltat două programe de studiu: <Nutriție și Dietetică> și 
<Balneofiziokinetoterapie și recuperare>, aparținând domeniului 
Sănătate. Am dezvoltat programul <Nutriție și Dietetică> pentru că 
aveam Facultatea de Inginerie Alimentară, adică aveam o anumită bază 
pe care o puteam extinde. La USV, șeful Departamentului de Sănătate 
este Mihai Covașă, care a fost profesor la una din primele 10 universități 
din Statele Unite. Cred că este unul dintre cei mai citați în domeniul 
medicină din România. (…) Apoi, am construit programul 
<Balneofiziokinetoterapie și recuperare>. Aveam kinetoterapie la 
Facultatea de Educație Fizică și Sport, aveam o bază materială bună dată 
de complexul de natație și de laboratoarele de kinetoterapie de-acolo. Și-
atunci, am alăturat partea de balneo și recuperare și, la fel, am început să 
atragem oameni. În cei opt ani s-au angajat 20 de oameni în 
Departament. Numai în această sesiune de concurs, care se încheie pe 26 



februarie, am angajat o absolventă de doctorat în medicină de la Imperial 
College din Londra. A terminat cu media generală 10 cel mai bun colegiu 
din Iași. A fost educată la Cambridge și la Imperial College. Din martie 
va preda la USV. A venit domnul conferențiar universitar doctor Dimitrie 
Siriopol, unul dintre cei mai buni tineri pe care-i are Universitatea de 
Medicină și Farmacie din Iași”. 
Mai trebuie de adăugat că universitatea suceveană a fost de la început 
implicată în lupta cu noul coronavirus alături de Spitalul Județean, dar 
și că secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, medicul de 
familie Irina Badrajan, spune referitor la înființarea facultății de 
medicină că „nu sunt condiții nici pentru teorie și nici pentru practică”. 
Bun, dar s-or putea crea condiții pentru ca USV, Colegiul Medicilor și 
profesioniști din mai multe domenii să se așeze la aceeași masă și să 
discute o problemă importantă pentru Suceava. 

_________
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Sport Pierderile consemnate în domeniile economice, sociale, culturale și 
educaționale, pot fi cuantificate într-o măsură mai mare sau mai mică, 
luate în considerare și folosite mulți ani de acum încolo pentru a descrie 
cât mai exact tabloul sumbru în care s-a manifestat pandemia, încă din 
primele zile. Așa cum era de așteptat, nici sportul, cu toate ramurile sale, 
n-a fost ocolit de efectele negative ale acestui dezastru epidemiologic. 

În acest context, Rugby Club Gura Humorului a încheiat un protocol de 
colaborare cu Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Ștefan 
cel Mare din Suceava, în vederea unei implicări mai accentuate și 
concentrate pentru promovarea educației fizice și a sportului, dar mai 
ales al sportului de performanță la nivelul județului Suceava. 

Parteneriatul dintre echipa de seniori Rugby Club Gura Humorului și 
Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Ștefan cel Mare are 
la bază un plan solid de cooperare și conlucrare în vederea încurajării 
participării la activitățile sportive ale tinerilor din județul Suceava, dar și 
intenția clară de a servi drept pârghie de lansare pentru tinerii 
sportivi.[…] 
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Local De mai bine de 10 ani luna martie marchează la Suceava Luna 
Francofoniei, o perioadă bogată în activități artistice și culturale, 
concursuri, precum și lansări de carte și revistă. 
Proiectul francofon „Francofonia în comunitate” lansat în anul 2012 de 
Biroul Francez în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul Agenției 



Universitare a Francofoniei și al Asociației „Alianța Franceză din 
Suceava”, și-a propus dintr-un început să încurajeze învățarea limbii 
franceze și să promoveze valorile francofoniei în comunitatea suceveană, 
prin cursurile de limbă franceză și activitățile tematice din fiecare 
miercuri, reunite sub genericul „După-amiezi francofone”. 
Activitățile dedicate Lunii Francofoniei debutează în această primă 
săptămână cu vizionarea filmului francez „Qu’est-ce qu’on a fait au bon 
Dieu?” pe site-ul AAFS, o comedie ce reflectă faptul că francofonia nu 
cuprinde doar persoanele care vorbesc limba franceză, ci reprezintă o 
comunitate internațională răspândită pe cinci continente, având drept 
ideale comune înțelegerea și fraternitatea între popoare, toleranța, 
combaterea prejudecăților, necesitatea schimbării atitudinii personale în 
concordanță cu evoluția societății. 
Marți, 10 martie, începând cu ora 18.00 va avea loc o întâlnire online la 
distanță cu foștii studenți, E. Ionescu și +Erasmus, prin prezența Kéba 
Diedhiou din Senegal și Stéphanie Emeraude Blé, Coasta de Fildeș. 
Activitatea este coordonată de prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu și 
de lector univ. dr. Mariana Șovea de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava.[…] 

Ioana 
Pătrașcu   

Prefectul Alexandru 
Moldovan și-a 
încheiat mandatul. 
Noul prefect de 
Suceava este 
muzeograful Iulian 
Cimpoeșu 

www.cronicadefalticeni.ro 
03.03.21 

Actualitate […]Funcția de prefect al județului Suceava îi revine muzeografului Iulian 
Cimpoeșu, reprezentant al Alianței USR PLUS. 
 
În vârstă de50 de ani, Iulian Cimpoeșu este absolvent al Facultății de 
Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare”, dar și absolvent al Facultății de Drept și Științe Administrative de 
la USV.[…] 
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