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Sinteza articolului 

- Luni începe sesiunea 
de admitere din 
toamnă de la USV 

newsbucovina.ro 
01.09.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat miercuri, 1 
septembrie, că sesiunea septembrie a concursului de Admitere debutează 
luni, 6 septembrie, și se va desfășura până pe 13 septembrie (fără zilele 
de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe, 
respectiv 10 septembrie, pentru specializările unde există probe. 
Oferta USV pentru această sesiune conține un total de 523 de locuri fără 
taxă, dintre care 290 la studiile de licență, iar 233 la studiile de masterat. 
Acestora li se adaugă locurile disponibile cu taxă, după cum urmează: 
1036 la licență (forma de învățământ cu frecvență), 493 la masterat, 46 
la conversie profesională și 208 la licență ID. Pentru etnicii români de 
pretutindeni, în sesiunea septembrie mai sunt disponibile 110 de locuri 
la ciclul de studii de licență și 195 la cel de masterat. În ceea ce privește 
studiile doctorale, USV scoate la concurs 25 de locuri bugetate și 78 cu 
taxă. Alte 11 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni. 
„Pentru a fi admiși, candidații au obligația să se înmatriculeze cel târziu 
până la data de 20 septembrie, altfel vor pierde locul ocupat în urma 
înscrierii. Reamintim că toți candidații care se înmatriculează și devin 
studenți ai USV vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau 
a unei tablete, însoțite 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 intre 600 și 1100 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. 
Universitatea suceveană a explicat că indiferent de poziția pe care o 
ocupă în clasament, candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii 
unui loc bugetat, având în vedere că unii dintre colegii lui care sunt 
plasați pe un loc superior au fost admiși și la alte programe de studiu din 
USV sau la alte universități, fapt care generează modificări în ierarhie. 
De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 studenți 
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înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, burse 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 USV. 

- USV anunță că 
Facultate de 
Medicină și Științe 
Biologice de la 
Suceava va 
funcționa, în primă 
fază, cu șapte 
programe 

ziarullumina.ro 
02.09.21 

- Hotărârea de Guvern privind înființarea Facultății de Medicină și Științe 
Biologice, începând cu anul universitar 2021-2022, în cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), a fost publicată în 
Monitorul Oficial. Într-o primă fază, noua facultate va funcționa cu șapte 
programe de studiu, șase la nivel de licență și unul de masterat: Nutriție 
și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență medicală 
generală, Tehnică dentară, Biologie și Biochimie, respectiv, Nutriție și 
recuperare medicală - program de masterat în domeniul Medicină. „În 
perioada următoare, universitatea își va continua politica de dezvoltare a 
noii facultăți, atât în ceea ce privește atragerea unei resurse umane de 
înaltă calificare, care să se alăture celei deja existente, cât și în direcția 
construirii clădirii care să deservească facultatea, în paralel cu inițierea 
demersurilor privind înființarea unui program de studiu de Medicină 
Generală”, se arată într-un comunicat al USV, citat de Agerpres. 
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- Adrian Graur 
propune un sfat al 
cetățenilor de 
onoare 

radiotop.ro 
02.09.21 

- Fostul rector al Universității „Ștefan cel Mare”, profesorul universitar 
doctor inginer Adrian Graur, propune înființarea unui sfat al cetățenilor 
de onoare ai Sucevei, pentru a veni cu soluții la problemele orașului. 
Consiliul Local l-a declarat luna trecută pe Adrian Graur „cetățean de 
onoare al Sucevei” pentru contribuția excepțională la creșterea și 
consolidarea prestigiului național și internațional al USV. Profesorul a 
declarat, la Radio Top: „M-aș bucura dacă s-ar constitui un sfat al 
cetățenilor de onoare, care să se pronunțe în diferite probleme privind 
dezvoltarea localității, dar mai ales legat de dezvoltarea industrială a 
zonei. Din păcate, Suceava în continuare nu are resursa necesară pentru 
a asigura o dezvoltare durabilă. Cum cetățeni de onoare ai Sucevei sunt 
personalități din diverse domenii am putea evidenția unele chestiuni cu 
care se confruntă localitatea și am putea emite și unele soluții”. Adrian 
Graur a completat: „Este o problemă de organizare, o problemă de 
punere în valoare a celor care pot contribui la dezvoltarea Sucevei și la 
punerea în stare de funcțiune a valorilor pe care le au orașul și chiar 
județul”. 
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Cseke Attila: Am 
semnat astăzi 
contracte de 
finanțare prin POR 
de peste 92 milioane 
de lei 

agerpres.ro 
02.09.21 

- Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, 
a semnat joi 14 noi contracte de finanțare prin Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, în valoare totală eligibilă de 92.545.342,98 
de lei. 
„Continuăm investițiile din fonduri europene. Am semnat astăzi 
contracte de finanțare prin POR de peste 92 milioane de lei", a anunțat 
ministrul Cseke Attila, într-un comunicat de presă. 
Contractele vizează îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și 
culturale, precum și reabilitarea și modernizarea străzilor în mai multe 
localități. 
Astfel, orașul Darabani (jud. Botoșani) va beneficia de 7.615.607,60 lei, 
pentru îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor urbane, 
municipiul Roman (jud. Neamț), pentru reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Centrului Multicultural „Unirea", reabilitarea și modernizarea 
străzilor și căilor de acces în municipiu, va beneficia de 15.411.557,43 lei, 
iar comuna Zănești (jud. Neamț) va beneficia de 4.274.989,68 lei pentru 
reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2. 
Orașul Târgu Ocna (jud. Bacău), pentru dezvoltarea, modernizarea și 
dotarea infrastructurii operaționale din cadrul Școlii Nr. 2, va beneficia 
de suma de 15.155.351,10 lei. 
Județul Suceava va beneficia de 11.761.259,99 lei pentru reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Corpului D - FIESC al Universității „Ștefan cel 
Mare", iar județul Prahova, pentru reabilitare termo-energetică la sediul 
Detașamentului de Pompieri 2 Ploiești, din cadrul Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino", va beneficia de 3.537.347,91 
lei. 
Alte 8 proiecte, în valoare totală de 42.060.894,20 lei, au ca obiectiv 
creșterea competitivității unor firme, prin investiții pentru diversificarea 
activității și consolidarea poziției pe piață, dezvoltarea capacităților de 
producție sau achiziție de utilaje, a mai precizat MDLPA. 
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Profesorul Mihail 
Sandu omagiat în 
ședința C.L. 
Călimănești de marți 
31.08.2021 

cozia-info.ro 
01.09.21 

- În plenul ședinței Consiliului Local Călimănești, primarul Florinel 
Constantinescu a prezentat o informare privind profesorul, cercetătorul 
și doctorul în fizică Mihail Sandu, cetățean al orașului Călimănești: 
„Am primit o adresă din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava, 
către primăria noastră, prin care ne informează că dl. prof. Sandu Mihail 
de la Liceul Tehnologic din Călimănești a participat în perioada 25 – 29 
iulie 2021 în calitate de propunător al tuturor subiectelor de la probele 
de juniori și seniori la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, 
ediția 2021, precum și a tuturor subiectelor pentru selecția loturilor în 



vederea participării la Olimpiada Națională de Astronomie 2021 și la 
Olimpiada internațională de Astronomie și Astrofizică 2021. 
Olimpiada a fost organizată de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 
în colaborare cu societatea științifică CINMUS. 
Este o cinste pentru orașul nostru, dl. profesor ne-a făcut totdeauna 
mândri de realizările sale! Și acum, chiar dacă este la pensie, colaborările 
și munca dumnealui continuă activitatea cu care ne-a obișnuit. 
Profesorul Mihail Sandu trebuie să rămână în istoria acestui oraș, iar noi 
avem datoria să promovăm toate aceste acțiuni care, așa cum am spus, 
ne fac mândri.” a declarat Florinel Constantinescu. 
 Mihail Sandu este cel de-al treilea copil al familiei preotului Dumitru 
Sandu. Profesor de fizică din anul 1969 la liceul din Călimănești, profesor 
asociat al Catedrei de Fizică de la Facultatea de Științe a Universității 
„Lucian Blaga” din Sibiu unde a predat: Mecanică fizică și acustică, 
Astronomie, Mecanică analitică, Teoria relativității. 
La 26 ianuarie 1999 a obținut titlul de doctor în Fizică, al Universității 
din București. A fost Membru al Comisiei Naționale de Fizică al 
Ministerului Educației și Cercetării din anul 1978. Bursier al Consiliului 
Europei la Universitatea din Uppsala – Suedia, 1993. 
Distins cu Ordinul „Steaua României în Grad de Ofițer”, prin decret 
prezidențial nr. 525 / 1 dec. 2000 „pentru activitatea didactică și 
educațională” președinte Emil Constantinescu. 
23 decembrie 2003, este ales Cetățean de Onoare al orașului Călimănești 
„pentru meritele științifice deosebite”. 
Este autorul a 56 de cărți destinate elevilor, studenților și profesorilor. 

 

 

 


