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Sinteza articolului 

- În sesiunea de 
admitere din iulie 
USV a atras 3.700 de 
candidați la 
programele de 
licență, master și 
conversie 
profesională 
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- Înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 10 facultăți ale 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (licență – învățământ la zi și 
la distanță, masterat și conversie profesională), care au început pe 12 
iulie 2021, s-au încheiat pe 20 iulie, atât pentru candidații cetățeni 
români, cât și pentru românii de pretutindeni și cetățenii străini. 
Astfel, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat că în 
această sesiune de admitere oferta educațională a universității a atras un 
total de 2.532 de candidați cetățeni români pentru programele de licență 
și conversie profesională, respectiv 738 pentru programele de masterat. 
Totodată, au fost prelucrate 430 de dosare de înscriere depuse de 
românii de pretutindeni și cetățeni străini. În total, 3.700 de candidați și-
au exprimat dorința de a studia la universitatea suceveană. 
USV precizează că, în runda de înscrieri din iulie, programele de licență 
și conversie profesională pentru candidații cetățeni români au cumulat 
un număr de 3.769 de opțiuni pentru cele 1.210 de locuri bugetate și 
1.700 de locuri cu taxă scoase la concurs. Programele de masterat au 
cumulat 1.106 opțiuni pentru cele 639 de locuri bugetate și 884 de locuri 
cu taxă scoase la concurs. 
Perioada înmatriculărilor va începe  de astăzi și va continua până pe 29 
iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), urmând ca pe 30 iulie să fie 
publicate rezultatele finale. 
Pentru a fi admiși, candidații declarați admiși au obligația să se 
înmatriculeze, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. 
„Reamintim că, la fel ca anul trecut, toți candidații care se înmatriculează 
și devin studenți ai USV (la programele de studiu de licență, cu frecvență 
sau ID) vor primi un sprijin material sub forma unui laptop, însoțit de o 
cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 
luni și cu minimum 50 GB pe lună. În plus, 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 – pentru promoția din anul în curs, dacă liceul 
nu a eliberat diploma de bacalaureat – adeverința de absolvire în 



original, studenți care nu au mai urmat un alt program de studii pe locuri 
bugetate” a transmis USV. 
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 candidații 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. 
„Evidențiem și faptul că studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un 
loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără taxă) grație rezultatelor 
obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de 
studiu. Menționăm că lista studenților care ocupă un loc fără taxă se 
reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obținute 
în sesiunile de examene” se mai arată în comunicatul universității. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza o nouă sesiune 
de admitere în luna septembrie, conform următorului calendar: 
Înscriere și interviu: 6-13 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) 
pentru specializările unde nu există probe, 6-10 septembrie, pentru 
specializările unde există probe; 
Probe: 13 septembrie; 
Afișare rezultate: 14 septembrie; 
Depunere contestații: 14 septembrie, orele 13-16; 
Afișare rezultate după contestații: 14 septembrie; 
Înmatriculări/Confirmare loc (confirmarea locului prin depunerea 
actelor în original  inclusiv pentru români de pretutindeni): 15 – 20 
septembrie; 
Afișare rezultate finale: 21 septembrie. 
Informații legate de admiterea la USV, actualizate în timp real, pot fi 
accesate la adresa Admitere.usv.ro.  

- Prorectorul USV, 
Mihai Dimian, 
Cetățean de Onoare 
al Municipiului 
Suceava 
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- În ședința de astăzi, consilierii locali suceveni au decernat titlul de 
Cetățean de Onoare al orașului prof.univ.dr. MIHAI DIMIAN, prorector 
al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. În expunerea de motive se 
precizează că – fiind o personalitate științifică marcantă pe plan 
internațional – a contribuit la realizarea a multiple legături științifice și 
economice cu efecte favorabile municipiului Suceava, inclusiv prin 
câștigarea a numeroase proiecte de cercetare și dezvoltare în competiții 
naționale și internaționale, precum și implicarea în atragerea și 



dezvoltarea industriei IT la Suceava. MIHAI DIMIAN a avut o implicare 
voluntară în acțiuni de limitare a pandemiei COVID în municipiul 
Suceava, precum inițierea și coordonarea dezvoltării primului laborator 
de diagnostic din județ, la Spitalul Județean Suceava, pe baza liniei semi-
automate de testare realizată la USV și transferată temporar la spital. De 
asemenea, el a coordonat Centrul de consiliere pentru cadrele medicale, 
ce a fost extins ulterior la consilierea persoanelor afectate de coronavirus, 
precum și la inițierea proiectului de secvențiere a genomului corona-
virusului și analizei tulpinilor circulante în România. În vârstă de 46 de 
ani, MIHAI DIMIAN este prorector cu activitatea științifică și profesor 
universitar – conducător de doctorat la USV. 

Oana Șlemco Cum au reușit 
universitarii de la 
Suceava să depisteze 
doi candidați la 
Drept cu diplome de 
BAC 
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- Cele două diplome depistate de comisia de admitere de la Facultatea de 
Drept a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost grosolan 
falsificate. Candidații care au depus diplomele sunt din Botoșani. 
Doi tineri din Botoșani sunt anchetați penal pentru că au încercat să se 
înscrie la Facultatea de Drept și Științe Administrative de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” (USV) din Suceava, în baza unor diplome 
de Bacalaureat falsificate. Este vorba despre o femeie de 24 de ani, 
absolventă a Liceului „Elie Radu” din Botoșani și un bărbat de 30 de ani, 
care ar fi susținut examenul maturității la Liceul „Regina Maria” din 
Dorohoi. Descoperirea a fost făcută de comisia de admitere de la USV, 
după verificarea atentă a tuturor diplomelor. „Atât secretarii de 
admitere, cât și studenții care ajută la acest proces analizează fiecare 
diplomă, care este depusă la dosar, împreună cu celelalte documente și 
acolo unde există suspiciuni, verificările se fac mai detaliat. Avem diverse 
mecanisme, unele informatice, altele pur și simplu se sună liceul 
respectiv pentru a ne asigura că diploma a fost eliberată de către unitatea 
de învățământ. Cei care au finalizat mai recent pot fi verificați și într-o 
bază de date naționale”, a declarat prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian, 
prorector USV. Prorectorul Ștefan Purici a explicat că cele două diplome 
au fost falsificate grosolan. „Noi am constatat că cele două diplome de 
bacalaureat erau falsuri grosolane și nu înțelegem cum de au îndrăznit să 
se prezinte cu așa ceva la înscriere. Ștampilele erau fotocopiate, iar pe 
diploma prezentată de către candidatul de 30 de ani apărea o greșeală, 
aceasta fiind eliberată ”, a declarat prorectorul. Înainte de a sesiza Poliția, 
universitarii suceveni au sunat la liceele din Botoșani care ar fi eliberat 
documentele. „Am făcut verificări și erau falsuri. Nu erau documente 
eliberate de noi. Tânărul a terminat la noi, a dat examenul de 
Bacalaureat, însă nu l-a promovat. Ne-am uitat pe documente, erau 
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falsuri grosolane”, a precizat, pentru Adevărul”, Gabriela Bolohan, 
director adjunct al Liceului „Regina Maria” din Dorohoi. Contactat 
telefonic, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, 
Ionuț Epureanu, a spus că pe numele suspecților s-au întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată și uz de fals. „Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi tineri 
riscă inclusiv pedeapsa cu închisoarea”, a declarat Epureanu. Reporterul 
„Adevărul” a încercat să ia legătura cu cei doi suspecți, însă niciunul nu a 
vrut să facă declarații. Au spus că vor comunica doar în prezența 
avocaților.  

 

 

 


