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Sinteza articolului 

- Conferință 
International 
Summer Law 
School, 14th Edition. 
LAW. CULTURE. 
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

universuljuridic.ro 
19.09.21 

- Universitatea Babeș-Bolyai, SOROCAPP, Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
organizează împreună cu Wolters Kluwer România, Editura Universul 
Juridic, ATC, ARDAE, CSDE și CSRPT cea de-a XIV-a ediție a 
evenimentului International „Summer Law School, 14th Edition. LAW. 
CULTURE. ARTIFICIAL INTELLIGENCE”, ce va avea loc la Baru Mare, 
județul Hunedoara, România. 
Evenimentul se va desfășura între 12-19 septembrie 2021. 

- Burse și de 1.600 de 
lei la universitatea 
suceveană 

radiotop.ro 
31.08.21 

- Pentru admiterea din toamnă, Facultatea de Inginerie Alimentară – FIA 
din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava dispune de locuri 
bugetate la toate programele sale: Ingineria produselor alimentare, 
Controlul și expertiza produselor alimentare și Protecția consumatorului 
și a mediului. Decanul facultății, Mircea Oroian, a declarat, la Radio Top: 
„Îi așteptăm la FIA pe candidații dornici să-și facă o carieră în domeniul 
alimentar. Îi așteptăm la noi, pentru ca timp de 4 ani să-și aprofundeze 
studiile necesare coordonării activității din domeniul alimentar. Ținând 
cont de istoricul din ceilalți ani, la admiterea din toamnă, jumătate din 
candidați sunt din promoțiile anterioare”. Decanul a mai spus că la FIA 
sunt și studenți care lucrează și a subliniat: „Programul este flexibil. 
Partea de laboratoare e obligatorie. Dacă locul de muncă îți permite o 
anumită flexibilitate poți să desfășori activitățile”. Mircea Oroian a arătat 
că o persoană care vine dintr-un mediu defavorizat, însă e bună din punct 
de vedere didactic, poate avea burse de 1.600 de lei pe lună. Decanul a 
afirmat: „Un student cu rezultate foarte bune poate lua o bursă de 1.000 
de lei pe lună. În cazul în care provine dintr-o familie cu venituri mici. 
Un astfel de student poate primi și o bursă socială de 600 de lei pe lună”. 
Înscrierile pentru admiterea din toamnă sunt programate între 6 și 13 
septembrie. La sesiunea din vară, majoritatea candidaților au fost din 
Suceava, Neamț, Botoșani și Iași. Au fost și candidați din Republica 
Moldova. 

- Sucevenii și-au 
putut evalua starea 

intermediatv.ro 
30.08.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a derulat, luni, pe 30 august, o 
campanie pentru evaluarea stării de sănătate a populației. Participanții 



de sănătate într-o 
campanie a USV 

au primit un feedback personalizat, precum și sfaturi preventive legate 
de starea lor actuală de sănătate, în special pentru risc de 
supraponderalitate/obezitate și diabet de tip 2. Evaluarea fost realizată 
gratuit, cu sprijinul Departamentului de Sănătate și Dezvoltare Umană 
din cadrul USV. 

Oana Nuțu Oficial, Suceava are 
Facultate de 
Medicină și Științe 
Biologice, cu patru 
programe de studiu 

obiectivdesuceava.ro 
28.08.21 

- Hotărârea de Guvern care prevede înființarea noii facultăți din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Medicină și Științe 
Biologice, a fost publicată în Monitorul Oficial, în data de 27 august a.c. 
Patru specializări de licență sunt disponibile în cadrul facultății, și anume 
Asistență medicală generală, cu o capacitate maximă de 60 de 
studenți/an, unul dintre cele mai căutate programe de studiu la sesiunile 
de admitere din ultimii ani, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, care 
poate școlariza 30 de studenți/an, Nutriție și dietetică – 60 de studenți/ 
an, și Tehnică dentară, cea mai nouă dintre ele, cu o capacitate de 48 de 
studenți/an, specializare care a fost disponibilă în oferta pentru 
admiterea la USV începând cu sesiunea de vară din acest an. 
În data de 27 august a.c., a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea 
Guvernului nr. 883 pentru modificarea anexelor nr. 1—6 la Hotărârea 
Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului 
domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a 
structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 
2021—2022. Aceasta prevede înființarea noii facultăți din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Medicină și Științe 
Biologice, care este a 11-a instituție de învățământ superior din cadrul 
structurii. 
Demersurile în vederea înființării unei Facultăți de Medicină la Suceava 
au fost inițiate în urmă cu opt ani, iar procedurile s-au dovedit a fi greoaie 
și au presupus o muncă intensă. Una din cele mai grele părți a fost 
identificarea unui teren pe care să fie construit imobilul care va deservi 
spațiilor de studiu și laboratoarelor necesare desfășurării activității 
didactice din cadrul Facultății de Medicină. Într-un final, se pare că 
locația noii facultăți va fi în apropierea clădirilor Spitalului Județean 
Suceava și a Serviciului Județean de Ambulanță. 
În ceea ce privește programele de studiu, sunt patru specializări de 
licență, care, până acum, au funcționat în cadrul Facultății de Educație 
Fizică și Sport. Este vorba despre Asistență medicală generală, cu o 
capacitate maximă de 60 de studenți/an, unul dintre cele mai căutate 
programe de studiu la sesiunile de admitere din ultimii ani, 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare, care poate școlariza 30 de 

stirimoldova24.ro 
28.08.21 
actualitate.org 
27.08.21 



studenți/an, Nutriție și dietetică – 60 de studenți/an, și Tehnică dentară, 
cea mai nouă dintre ele, cu o capacitate de 48 de studenți/an, specializare 
care a fost disponibilă în oferta pentru admiterea la USV începând cu 
sesiunea de vară din acest an. 
Amintim că în data de 22 aprilie a.c., înființarea Facultății de Medicină 
și Științe Biologice la Suceava devenit o certitudine, o dată cu Hotărârea 
Senatului USV, aprobată în unanimitate. „Înființarea celei de-a 11-a 
facultăți a USV nu va pleca de la zero; noua facultate va fi dezvoltată în 
jurul nucleului reprezentat de Departamentul de Sănătate și Dezvoltare 
Umană, care funcționează în universitatea noastră din anul 2012, când 
au fost activate primele două specializări în domeniul Sănătate: Nutriție 
și Dietetică și Balneofiziokinetoterapie și recuperare”, transmiteau la 
acea vreme reprezentanții USV. 
Facultatea de Medicină și Științe Biologice Suceava va avea și un program 
de masterat în domeniul Sănătate, și anume Nutriție și recuperare 
medicală, astfel că absolvenții specializărilor de profil existente, dar și cei 
care activează deja în domeniu, își vor putea continua studiile la USV. De 
asemenea, alte două programe de licență vor fi incluse în portofoliul USV 
– Biologie și Biochimie, programe care au primit autorizația de 
funcționare provizorie, la finalul lunii iulie, de la ARACIS, având 
posibilitatea să școlarizeze 50 de studenți/an. 

- Consilier local: USV, 
cartea de vizită a 
Sucevei 

radiotop.ro 
23.08.21 

- Universitarii suceveni cu o activitate foarte bună vor fi răsplătiți în 
continuare de Consiliul Local. Declarația a fost făcută, la Radio Top, de 
consilierul PNL Angela Zarojanu, membru în Comisia de Învățământ. 
Vara aceasta au fost declarați cetățeni de onoare ai Sucevei prorectorul 
Mihai Dimian și fostul rector Adrian Graur. Urmează rectorul Valentin 
Popa. Consiliera a afirmat că are un parteneriat stabil cu Universitatea 
„Ștefan cel Mare” și a adăugat: „Mă interesează ceea ce se întâmplă acolo 
și mă bucur că ceea ce am zis acum vreo 10 ani s-a concretizat: USV este 
cartea de vizită a Sucevei. Întreg Consiliul Local are o colaborare 
excelentă cu universitatea. Acum suntem într-o perioadă în care 
identificăm și premiem universitarii cu rezultate excepționale. Dincolo 
de meseria pe care o practică cu dăruire pentru a forma studenții, ei sunt 
implicați și-n viața comunității. Până la urmă acesta este barometrul”. 
Angela Zarojanu a mai spus că și conducerea primăriei are un parteneriat 
cu universitatea. 

- 35 de locuri fără 
taxă, la Istorie și 
Geografie 

radiotop.ro 
20.08.21 

- Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava dispune de 35 de locuri fără taxă pentru sesiunea de 
admitere din toamnă. Decanul Facultății, Florin Pintescu, a declarat, la 



Radio Top, că sunt locuri bugetate la următoarele programe de licență: 
Istorie – 3, Relații internaționale și studii europene – 7, Resurse umane 
– 4, Geografie – 7 și Geografia turismului – 14. Profesorul este încrezător 
că toate locurile se vor ocupa, la fel ca-n anii precedenți. Florin Pintescu 
a afirmat: „Tot timpul s-au ocupat locurile la facultatea noastră. 
Așteptăm să se încheie actuala sesiune a Bacalaureatului și îi așteptăm 
pe eventualii doritori”. Decanul a adăugat: „Acum, în timpurile moderne, 
o singură diplomă de licență nu-ți asigură un loc de muncă. De regulă, 
acum e nevoie cam de două specializări pentru a fi sigur că obții locul de 
muncă pe care-l dorești”. Înscrierile la admiterea de toamnă vor debuta 
pe 6 septembrie. 

- Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
sprijină 
antreprenorii! 

suceavalive.ro 
17.08.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava sprijină mediul 
antreprenorial atât din județul nostru, cât și din regiunea Nord Est. 
Astfel, unitatea superioară de învățământ suceveană oferă consultanță 
antreprenorilor care solicită acest lucru. Ba mai mult, șapte dintre cei mai 
buni consultanți stau la dispoziția antreprenorilor la început de drum. 
Potrivit prorectorului Universității „Ștefan cel Mare” Suceava Gabriela 
Prelipcean, instituția de învățământ se implică în dezvoltarea mediului 
economic și, în urma unei analize a cerințelor pieței, își pliază oferta și 
programele, astfel încât să aibă de câștigat toată lumea. 
„Pentru o universitate antreprenorială trebuie să ai o viziune și să te 
gândești ce poți aduce nou pentru universitatea în cauză, să-i crești 
vizibilitatea pe plan național și internațional, să încerci să aduci studenți 
care să aibă o deschidere și o flexibilitate pentru o mai bună implicare în 
mediul de business, să poți face condiții pentru ca orice program de studii 
ar fi terminat acel student să poată fi oricând gata să poată să deschidă o 
afacere și să lucreze în asociere într-o afacere”, a declarat prorectorul 
USV Gabriela Prelipcean. […] 

- Proiect: Echipă de 
volei fete la USV 

radiotop.ro 
14.08.21 

- Clubul Sportiv Universitar din Suceava ar putea avea o nouă secție în 
structura sa, după cele de atletism, handbal și natație. Este vorba despre 
o secție de volei feminin. Totul, însă, depinde de partea financiară. 
Prezent în studioul Radio Top, prorectorul Universității „Ștefan cel 
Mare” Mihai Dimian a declarat: „Eu personal am vorbit chiar în această 
vară pentru sprijinirea voleiului feminin. Există un anumit rezultat la 
nivelul junioarelor. S-a organizat și un turneu regional aici și există 
potențial. Totuși ar fi nevoie de fondurile noastre și ale unui alt sponsor. 
În cazul handbalului, Primăria și Consiliul Local au fost de acord să 
susțină acest sport la nivelul la care ne dorim performanța. Dacă ar veni 
un sponsor am înființa și o echipă de volei fete. Momentan ne-am 



orientat mai mult către zona atletismului. Am și avut rezultate la 
campionate mondiale universitare. Acolo e un singur om și e mai ușor să 
susții un om decât o echipă întreagă. Pe de altă parte, există un anumit 
procent din fondul de burse pe care îl putem aloca. Primordial, fondul de 
burse este pentru studiu. Mi-ar plăcea să se genereze competiții sportive 
între universități care să atragă public și să atragă sponsori”. În opinia 
profesorului Dimian s-ar putea găsi resurse financiare în Suceava pentru 
susținerea unei echipe de volei feminin a CSU în eșalonul secund. 

- Încă un proiect 
european, 
implementat cu 
succes de 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava 

suceavalive.ro 
10.08.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de Beneficiar, 
anunță finalizarea proiectului ,,Inserția pe piața muncii – vectorul 
învățământului terțiar”, finanțat prin Apelul POCU/320/6/21 „Măsuri 
de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul 
angajabilității”, cod SMIS 121221. 
Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Universitatea din Pitești, 
Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, în perioada 5 februarie 2019 – 5 august 2021.  
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Educație și 
competențe”. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.913.896,21 lei, din 
care valoarea contribuției Fondului Social European a fost de 
5.026.811,79 lei, valoarea contribuției de la bugetul național a fost de 
768.806,21 lei, iar contribuția partenerilor a fost de 118.278,01 lei. 
Obiectivul general al proiectului a vizat diversificarea și îmbunătățirea 
ofertei și programelor educaționale din patru centre de învățământ 
superior acreditate – reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în 
vederea intensificării procesului de integrare a cursanților și studenților 
în învățământul terțiar universitar și non-universitar, în corelație cu 
nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate 
prin SNC si SNCDI. 
Numărul beneficiarilor proiectului a depășit țintele propuse de 400 de 
persoane, dintre care 300 de studenți, 40 de cursanți și 60 de cadre 
didactice. […] 

agerpres.ro 
10.08.21 
radioimpactfm.ro 
10.08.21 

- USV: Pentru 
toamnă, 300 de 
locuri la fără taxă 

svnews.ro 
09.08.21 

 La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a finalizat prima 
sesiune de admitere din 2021, iar prorectorul Mihai Dimian este 
mulțumit de rezultate. Pentru toamnă sunt disponibile și locuri la fără 
taxă. Profesorul universitar doctor Mihai Dimian a declarat, la Radio 
Top: „Rezultatele sunt la nivelul așteptărilor, în sensul că a existat o 
anumită scădere a numărului de absolvenți de la Bacalaureat, de aproape 
8% comparativ cu anul trecut. Am înregistrat o reducere de 4-5%. Deci, 

radiotop.ro 
09.08.21 

https://suceavalive.ro/inca-un-proiect-european-implementat-cu-succes-de-universitatea-stefan-cel-mare-suceava/
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e peste ceea ce s-a întâmplat la nivel național. Dacă vom compara anul 
2021 cu anul 2018 sau 2019, când numărul de absolvenți a fost similar, 
atunci avem o creștere semnificativă, chiar cu 20%”. Prorectorul a mai 
spus: „Considerăm că sunt încă programe cu potențial care nu sunt 
valorificate la maxim. În fiecare facultate există programe de interes în 
care numărul de candidați îl depășește pe cel al locurilor și programe 
poate mai puțin interesante, dar importante pentru piața muncii. Au 
mers bine la admitere programele „Pedagogia învățământului primar și 
preșcolar”, „Drept” și „Poliție Locală”. La „Poliție Locală”, în fiecare vară 
se ocupă toate locurile. Și cele bugetate și cele cu taxă. Și la „Asistență 
medicală generală” s-a încheiat întreaga admitere. Alte programe de 
interes la universitatea suceveană sunt: „Kinetoterapie” și „Educație 
fizică și Sport”. De asemenea, prezintă interes programul „Autovehicule 
rutiere”, de-abia introdus. De altfel, numărul de înmatriculați la 
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică a crescut tocmai 
datorită noii specializări, în condițiile în care numărul de absolvenți s-a 
redus”. Profesorul Dimian a mai spus că numărul de înmatriculați per 
universitate depășește cu aproximativ 30% numărul de locuri bugetate și 
a precizat: „Locurile bugetate sunt orientate funcție de nevoile pieței. 
Dacă la un profil de inginerie mai sunt încă locuri bugetate, asta se 
explică prin faptul că în discuțiile cu angajatorii constatăm că sunt locuri 
de muncă. Pentru sesiunea de admitere din toamnă sunt disponibile 
aproape 300 de locuri bugetate la licență. În același timp, sunt vreo 400-
500 de studenți cu taxă înmatriculați la celelalte programe. Pentru 
toamnă există o ofertă vastă, adică locuri bugetate și cu taxă la 90% dintre 
programele universității. La 40% ar fi și locuri bugetate, iar la restul sunt 
doar locuri cu taxă”. Tot la Radio Top, prorectorul USV s-a arătat 
surprins de faptul că la viitoarea Facultate de Medicină și Științe 
Biologice mai sunt locuri bugetate la programele „Tehnică dentară” și 
„Biologie”. Mihai Dimian crede că o explicație ar fi aceea că programele 
au fost aprobate mai greu, iar potențialii candidați nu au aflat despre 
existența acestora. 

- USV: În toamnă, 
cursuri față în față 

svnews.ro 
09.08.21 

- În toamnă, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va relua 
activitățile didactice față în față, cu purtarea măștii de protecție. 
Prorectorul Mihai Dimian a afirmat, la Radio Top: „Noi vom începe în 
format fizic și sperăm să ne păstrăm în format fizic. Sigur că, pe parcursul 
lunii septembrie, vom analiza ce se întâmplă în general în lume și care 
este evoluția situației pandemice. Dar, spre deosebire de Universitatea 

ziar.cum 
09.08.21 
ziarelive.ro 
09.08.21 
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radiotop.ro 
09.08.21 

„Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, de exemplu, nu condiționăm accesul la 
cursuri de vaccinare sau de testul PCR negativ”. Profesorul universitar 
doctor a completat: „În cămine, unde există o densitate mult mai mare 
de persoane și nu poți controla purtarea măștii în mod obișnuit există 
solicitarea de anul trecut: test PCR negativ la cazare, însă de astă dată 
nesusținut de USV, vaccin sau trecerea prin boală. La cursuri nu se 
solicită așa ceva, deși încurajăm vaccinarea prin exemplul profesorilor”. 
Deja, la universitatea suceveană s-au vaccinat anti-COVID peste 70% 
dintre profesori și mai mult de două treimi din cadrele administrative. 
Mihai Dimian a spus: „Din punctul acesta de vedere, studenții se pot 
simți protejați”. 

bitnews.ro 
09.08.21 

- Profesorul 
universitar Adrian 
Graur, „Cetățean de 
onoare” al Sucevei 

intermediatv.ro 
06.08.21 

- Consiliul Local al municipiului Suceava îi va conferi titlul de „Cetățean 
de onoare” profesorului universitar Adrian Graur, pentru contribuția 
excepțională la creșterea, consolidarea și dezvoltarea Universității 
„Ștefan cel Mare”. Un proiect de hotărâre, inițiat în acest sens de 
primarul Sucevei, Ion Lungu și consilierul local Dan Cușnir, va fi 
dezbătut în ședința Consiliului Local de luni, 9 august. 

Radu Lupașcu Admitere 2021 – 
Înmatriculări la 
USV- sesiunea iulie 

monitorulsv.ro 
31.07.21 

- În prima sesiune de admitere, desfășurată în cursul lunii iulie a acestui 
an, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost aleasă de un număr 
de aproape 3.000 de candidați. Acest lucru demonstrează încă o dată că 
prin politica de diversificare constantă a programelor de studiu, atât la 
nivel de licență, cât și de masterat, prin dezvoltarea bazei materiale și 
prin atragerea unei resurse umane performante,  universitatea din 
Suceava răspunde nevoilor de instrucție și educație ale societății. 
Astfel, celor 2.557 de candidați români înmatriculați la programele de 
licență și de masterat li se adaugă, la fel ca în ultimii ani, un număr 
consistent de candidați români de pretutindeni și cetățeni străini, 240 la 
programele de licență și 65 la programele de masterat. Lor li se adaugă 
candidații care au fost admiși la doctorat pentru domeniile la care s-a 
organizat admitere în această sesiune, unele dintre ele organizând 
admitere exclusiv în sesiunea din septembrie. 
Prin programele de studiu de licență și de masterat propuse în sesiunea 
de admitere care tocmai s-a încheiat, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava rămâne în continuare în atenția candidaților, proveniți din 
județul Suceava, dar și din județele limitrofe sau din străinătate, mai ales 
din Republica Moldova și Ucraina. S-a constatat astfel că există o 
corelație directă între cei care au optat pentru programele de studiu 
oferite de universitatea din Suceava și absolvenții de bacalaureat sau de 
licență. În urma analizei dinamicii ratei de promovare a examenului de 
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bacalaureat, se observă că în anul 2021, la nivel național numărul 
absolvenților este de 88.587, ceea ce reprezintă 92,9% din numărul 
absolvenților din anul 2020, când cifra a fost 95.399 absolvenți. 
Raportându-se la acest procent (92,9%), se constată că și în acest an USV 
a reușit să atragă mai mulți candidați la studiile universitare de licență, 
înmatriculând un număr de tineri care reprezintă 95,8% din cifra 
înmatriculărilor din sesiunea iulie 2020, ceea ce situează universitatea 
peste procentul înregistrat la nivel național la examenul de bacalaureat. 
De asemenea, dacă se compară situația din anul curent cu cea din anii 
2018 și 2019, când numărul absolvenților de bacalaureat a fost 
aproximativ egal cu cel din anul 2021, se remarcă o creștere apreciabilă 
a numărului de înmatriculări la USV la finalul sesiunii de admitere care 
tocmai s-a încheiat. 
Pentru locurile rămase disponibile la ciclurile de licență și masterat, 
următoarea sesiune de admitere se va desfășura în perioada 6 – 13 
septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările 
unde nu există probe, respectiv 6-10 septembrie, pentru specializările 
unde există probe. Pentru domeniile de doctorat care organizează 
concursul de admitere în sesiunea din septembrie, perioada de înscriere 
va fi 6 – 10 septembrie. 
Toate informațiile referitoare la sesiunea de admitere septembrie 2021 
vor fi publicate pe pagina web https://admitere.usv.ro. 

 

 

 


