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- Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) va începe de luni, 12 
iulie, concursul de admitere 2021 pentru ciclurile de studii de licenţă şi 
masterat, la toate cele 10 facultăţi. Concursul de admitere din acest an se 
va derula un pic diferit față de anii precedenți și are o serie de noutăți, 
atât din punctul de vedere al ofertei educaționale a universității, cât și din 
punct de vedere organizatoric. 
Astfel, USV va oferi candidaților din regiunea de nord-est, care doresc să 
își înceapă sau să își continue studiile universitare, un număr mai mare 
de locuri bugetate, repartizate pe cele peste 120 de programe de studiu la 
nivel de licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat și formare continuă. 
Pentru sesiunea iulie 2021, absolvenții de liceu vor avea și o serie de 
opțiuni noi, respectiv: Echipamente și sisteme medicale, Tehnică 
dentară, Autovehicule rutiere, Echipamente de comandă și control 
pentru autovehicule, Robotică, Rețele și software de comunicații, 
Energetică și tehnologii informatice, Științe gastronomice și Resurse 
umane. 
„În total, peste 50 de programe de licență și peste 35 de programe de 
masteratîși așteaptă viitorii studenți, pentru a le deschide perspectivele, 
îmbogăți cunoașterea și spori capacitatea de a înțelege viitorul. 
Evidențiem faptul că, dintre cele 1.210 locuri bugetate (fără taxă) 
disponibile la ciclul de studii de licență, 41 de locuri sunt alocate 
absolvenților de liceu din mediul rural, 10 locuri sunt pentru absolvenții 
de liceu proveniți din sistemul de protecție socială, iar alte 10 locuri sunt 
rezervate candidaților de etnie romă”, se arată într-un comunicat al USV. 
Detalii suplimentare despre procesul de Admitere 2021, cu repartizarea 
celor peste 5.000 de locuri bugetate și cu taxă pe programe de studiu din 
ciclul de licență, masterat și doctorat, pot fi obţinute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro/. Tot aici sunt cuprinse detalii referitoare la 
specificul fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele de concurs. 
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 „În ceea ce privește procesul de înscriere, anunțăm faptul că, și în acest 
an, candidații au posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în locațiile din 
campusul USV, cât și on-line, folosind platforma de înscriere disponibilă. 
O noutate în ceea ce privește înscrierile on-site o va reprezenta 
amplasarea a 4 panouri în punctele principale de acces către sălile de 
înscrieri – la intrările în corpurile A, D și E și în zona barierei de la corpul 
B. De pe aceste panouri, candidații vor putea scana coduri QR, prin 
intermediul cărora se va deschide un clip video cu traseul către sala de 
înscrieri a fiecărei facultăți. Clipurile au fost realizate de studenți 
voluntari, care își doresc să faciliteze orientarea în campus a viitorilor 
colegi. Pentru a ușura procedura de depunere a actelor în on-line, 
platforma de admitere a USV pune la dispoziție și un sistem electronic de 
plată a taxei de înscriere, care va putea fi accesat în momentul înscrierii 
și încărcării documentelor în platformă”, se mai arată în comunicatul 
USV. 
Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, toți 
studenții din primul an vor primi un laptop, însoţit de o cartelă SIM cu 
abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu 
minimum 50 GB pe lună. De asemenea, primii 3 studenți înmatriculați 
cu taxă, la anumite programe de studiu, vor primi pentru primul an de 
studii burse de studii speciale, iar peste 30% dintre viitorii studenți vor 
primi burse lunare cu valori cuprinse intre 600 și 1.100 lei pe lună, timp 
de 12 luni. 
Procesul de admitere 2021 se va desfăşura în perioada 12-16 iulie (fără 
zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde există probe, și 
12–20 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările 
unde nu există probe. Sesiunea a doua de admitere se va desfășura în 
perioada 6-13 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru 
specializările unde nu există probe și 6-10 septembrie pentru 
specializările unde există probe. Pentru a confirma locul ocupat, 
candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la 
data de 29 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru 
sesiunea de toamnă. Acolo unde este cazul, la cererea candidaților, 
formulată în momentul înscrierii, va fi asigurat sprijin adițional adaptat 
nevoilor persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile legale. 
 
 
 



Radu Lupașcu Premii importante 
pentru studenţii din 
domeniul 
Contabilitate, din 
cadrul USV 

monitorulsv.ro 
15.06.21 

- Studenții suceveni au obținut premii importante în cadrul etapei finale a 
Concursului Studențesc Internațional intitulat „Profesia contabilă - o 
carieră de succes” cu genericul „Contabilitatea – în era provocărilor”, 
ajuns la sfârșitul lunii mai la a VIII-a ediție. Competiția în sistem online 
a fost organizată de către Departamentul de Contabilitate, Audit și 
Finanțe din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație 
Publică a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și Academia 
de Studii Economice a Moldovei (ASEM), din Republica Moldova, și s-a 
adresat studenților de la ciclul de licență și de masterat din domeniul 
Contabilitate. Principalele obiective ale concursului au fost de a contribui 
la aprofundarea competențelor și abilităților de cercetare științifică, la 
dezvoltarea aptitudinilor de lucru și de comunicare în echipă, la 
cultivarea spiritului de competiție științifică și pentru a contribui la 
înțelegerea implicațiilor care derivă din evoluția științei contabilității. 
În etapa finală a concursului s-au calificat șase lucrări științifice, trei 
dintre ele de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și trei de la 
Academia de Studii Economice a Moldovei. După deliberările juriului, 
format din cadre didactice și practicieni, atât din România, cât și din 
Republica Moldova, lucrările au fost premiate. Astfel, marele premiu a 
fost acordat unei lucrări intitulate Analiza percepției studenților de la 
programul de studii Contabilitate și informatică de gestiune cu privire la 
digitalizarea contabilității, elaborată de studenții Alexandru Cojocari și 
Iulian Dascălu din USV,coordonatori fiind prof.univ.dr. Veronica Grosu 
și lect.univ.dr. Ana-Maria Macovei. Lucrarea intitulată Valorificarea 
informațiilor financiar-contabile în modelarea good-will-ului, pentru 
companiile care aplică raportarea integrată, elaborată de studenții 
masteranzi Anamaria Sandulachi, Anda Ivaniuc, sub îndrumarea 
lect.univ.dr. Marius-Sorin Ciubotariu și asist.univ.dr. Cristina Gabriela 
Cosmulese, a obținut locul I, iar lucrările intitulate Conceptualizarea unui 
model econometric de evaluare a prețurilor de transfer, în funcție de 
indexul de localizare geografică, elaborată de studenții masteranzi Paula 
Croitor și Alexandru Constantin Daniel, coordonați de lect.univ.dr. Ana-
Maria Macovei și conf.univ.dr. Marian Socoliuc, precum şi 
Raționamentul profesional contabil în aplicarea pragului de semnificație, 
elaborată de studenta Violeta Codrean, coordonator științific 
conf.univ.dr. Svetlana Habil Mihăilă, au obținut ambele locul II.    
Cele două locuri III din concurs au fost acordate unor lucrări care s-au 
numit Implicațiile fiscal și contabile cauzate de pandemia COVID-19, 
elaborată de studenta Aurelia Cucu Aur, ASEM, coordonator științific 



lect.univ.dr. Stela Caraman, și Evoluția contabilității în Republica 
Moldova, elaborată de studenta Irina Brighidin, coordonator științific 
fiind conf.univ.dr. Maia Bajan.  
Astfel de manifestări științifice oferă studenților posibilitatea de a elabora 
o lucrare științifică și de a-și prezenta principalele rezultate obținute în 
cadrul unui public numeros, format din studenți, profesori, juriu, 
potențiali angajatori și invitați. 

- USV invită 
profesorii și elevii 
din învățământul 
preuniversitar la 
acțiunea de 
inventariere a 
caselor tradiționale 
din Bucovina 

suceavalive.ro 
15.06.21 

- Centrul de Cercetare și Resurse în Turism – CERC Tour din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, la finalul lunii 
mai, un seminar online de instruire cu tema „Culegem case din 
Bucovina”. Evenimentul s-a adresat profesorilor din învățământul 
preuniversitar care doresc să se implice, împreună cu elevii pe care îi 
coordonează, în acțiunea de inventariere a clădirilor tradiționale din 
Bucovina, prin intermediul unei aplicații ce a fost dezvoltată în cadrul 
proiectului de cercetare Port Cultural (www.portcultural.usv.ro). Această 
platformă găzduiește o hartă interactivă, care poate fi completată de cei 
ce doresc să contribuie la extinderea bazei de date ce însumează elemente 
valoroase ale arhitecturii vernaculare din Bucovina. Astfel, prin accesarea 
funcției „Propune o casă”, voluntarii și proprietarii de case tradiționale 
pot plasa pe harta județului locația caselor și pot introduce o descriere 
succintă a acestora. Prin această campanie, echipa proiectului își propune 
să sensibilizeze tinerii care au reședința în mediul rural cu privire la 
patrimoniul construit și la nevoia de protejare a peisajului cultural. 
În perioada ce a urmat seminarului, au fost încheiate 15 parteneriate cu 
licee din județul Suceava, cu susținerea Inspectoratului Școlar Județean 
Suceava și a cadrelor didactice ce au participat la eveniment. În luna 
iunie, va fi organizată o nouă instruire cu privire la metodologia de 
documentare a caselor. 
„Așteptăm cadre didactice și elevi alături de noi, în efortul de 
documentare a caselor tradiționale ale Bucovinei. Sperăm că tinerii din 
mediul rural, viitori proprietari ai caselor tradiționale, vor descoperi și 
înțelege comoara din satele Bucovinei și vor deveni multiplicatori și 
ambasadori ai păstrării acesteia”, au transmis reprezentanții proiectului.    
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- Un student al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost găsit 
spânzurat într-o cameră de cămin. El urma cursurile Facultăţii de 
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Tânărul în vârstă de 21 de 
ani, din oraşul Liteni al judeţului Suceava, şi-a pus capăt zilelor într-o 
cameră din căminul nr.2 al Universităţii „Ştefan cel Mare”. El era student 
în anul II, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 
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Nu s-a dus acasă în weekend, ci a rămas în campus. Pentru că cei dragi n-
au reuşit să-l găsească, iar uşa camerei de cămin era închisă cu cheia, au 
sunat la Poliţie. Oamenii legii au intrat în încăpere, în după-amiaza zilei 
de luni, 14 iunie, şi l-au găsit pe tânăr fără suflare. Nu se cunoaşte cu 
exactitate motivul pentru care studentul a recurs la acest gest extrem. 
Surse neoficiale susţin că suferea de depresie. Poliţiştii au deschis un 
dosar penal pentru ucidere din culpă, aşa cum prevede legislaţia în astfel 
de cazuri. Lumină în dosar va face rezultatul necropsiei. La începutul lunii 
iunie, un alt student al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţe a 
Calculatoarelor a scos un biceag în timpul unui examen şi a ameninţat că 
îşi va tăia gâtul. Tânărul era disperat pentru că nu ştia răspunsul la una 
dintre întrebări. Profesorul care îi examina pe studenţi i-a cerut să se 
calmeze şi să îşi bage înapoi cuţitul în buzunar, după care l-a rugat pe 
unul dintre paznicii instituţiei academice să sune la 112.  
La faţa locului a ajuns un echipaj de Poliţie. Tânărul a fost supus unei 
percheziţii corporale şi astfel oamenii legii i-au găsit cuţitul care avea o 
lamă de 8 cm. 
Studentul suferea de anxietate şi depresie, nu îşi mai luase tratamentul în 
ultima perioadă. El a fost transportat la Unitatea de Primire Urgenţe de 
la Spitalul Suceava de unde a fost transferat în secţia de Psihiatrie pentru 
a primi tratament de specialitate. Universitatea din Suceava are cabinet 
de consiliere psihologică. 
 

stiridiaspora.ro 
15.06.21 
suceavalive.ro 
15.06.21 
centruldepresa.ro 
15.06.21 
playtech.ro 
15.06.21 
dcnews.ro 
15.06.21 
observatornews.ro 
14.06.21 
us24.ro 
14.06.21 
antena3.ro 
14.06.21 
ziaruldeiasi.ro 
14.06.21 
monitorulsv.ro 
14.06.21 
romaniatv.net 
14.06.21 
gandul.ro 
14.06.21 
newslist.ro 
14.06.21 
obiectivdesuceava.ro 
14.06.21 
stirimoldova24.ro 
14.06.21 
obiectivdesuceava.ro 
15.06.21 

 

 

 


