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979 de candidați s-au înscris la programele de licență, 69 de 

candidați s-au înscris la programele de licență cu învățământ la 

distanță, 305 candidați la programele de masterat și 16 candidați 

la programele de reconversie profesională. 

1.369 de candidați s-au înscris în prima săptămână de admitere la 

unul din programele de studii ale USV, dintre care 979 de 

candidați s-au înscris la programe de licență, 69 de candidați la 

programele de licență cu învățământ la distanță, 305 candidați la 

programele de masterat și 16 candidați la programele de 

reconversie profesională. 

979 de candidați s-au înscris la unul dintre programele de licență 

din oferta educațională a USV. Cei mai mulți candidați înscriși 

erau, la finalul zilei de vineri, la nivel de licență, la Facultatea de 

Stiințe Economice și Administrație Publică, unde erau înscriși 

197 de candidați, care au exprimat 574 de opțiuni. La 

specializarea Calculatoare din cadrul Facultății de Inginerie 

Electrică și Stiința Calculatoarelor au optat pana vineri seară 113 

persoane. 

La programele de licență cu învățământ la distanță erau înscriși 

vineri 69 de candidați, care au completat un număr total de 94 de 

opțiuni. Cei mai mulți dintre candidații care s-au înscris pentru a 



urma o facultate la distanță au optat pentru specializarea 

Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de Stiințe 

Economice și Administrație Publică. 

La programele de masterat s-au înscris 305 candidați, care au 

completat 406 opțiuni pe fișele de înscriere. Dintre aceștia, cei 

mai mulți s-au înscris la Facultatea de Litere și Stiințe ale 

Comunicării, 55 de candidați optând pentru unul dintre 

programele de master din cadrul acestei facultăți. Programul de 

masterat cu cei mai mulți candidați era vineri Managementul 

instituțiilor educaționale, din cadrul Facultății de Stiințe ale 

Educației. 

La programele de reconversie profesională s-au înscris 16 

candidați, dintre care cei mai mulți – opt – la Pedagogia 

Învățământului Primar și Preșcolar. 

Oferta Universității Suceava pentru anul universitar 2017-2018 

cuprinde la studii universitare de licență un număr de 41 de 

programe, având forma de învățământ de zi, cu 1.370 de locuri 

finanțate de la buget și 1.410 locuri cu taxă. Dintre locurile 

finanțate, 10 sunt alocate candidaților de etnie rromă, 150 sunt 

alocate românilor din Republica Moldova și 45 sunt destinate 

elevilor originari din Ucraina. Forma de învățământ la distanță 

(ID) scoate la concurs 580 de locuri, repartizate pe 9 programe 

de studii. 

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 37 de 

programe, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava oferă 

690 de locuri fără taxă, dintre care 10 sunt alocate candidaților 

de etnie rromă și 151 românilor de pretutindeni. Alte 940 de 



locuri sunt disponibile pentru forma de învățământ cu taxă. 

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are 

obligația de a se înmatricula cel târziu până la data de 28 iulie, 

pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru sesiunea 

de toamnă. 

In ceea ce privește studiile de doctorat, universitatea scoate la 

concurs un total de 35 de locuri (din care pentru rromi 2 locuri, 

17 cu bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență, și 18 fără 

bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență 

redusă). Acestora li se adaugă 94 de locuri cu taxă, din care 46 la 

Scoala Doctorală de Stiințe Aplicate și Inginerești și 48 la Scoala 

Doctorală de Stiințe Socio-Umane. 

Oferta educațională a universității include și 410 locuri cu taxă 

pentru cele 11 programe de conversie profesională și 1300 de 

locuri pentru cursuri postuniversitare. 
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Cei mai mulţi dintre absolvenţii Facultăţii de Inginerie 

Alimentară a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava au reuşit 

să-şi găsească locuri de muncă în domeniul pentru care s-au 

pregătit, atât în ţară, cât şi în străinătate. Printre ei se numără 

Gabriel Pocreaţă, care este director tehnic la o fabrică de drojdie 

în Rusia. 

„Am lucrat timp de 9 ani în cadrul Rompak Paşcani, ocupând 

succesiv funcţiile de şef de schimb, inginer şi director de 

producţie. Începând cu anul 2013 sunt director tehnic la o fabrică 



din Rusia, în cadrul grupului Lesaffre”, a spus Gabriel Pocreaţă. 

Lesaffre este una dintre cele mai mari companii de profil din 

lume. 

Monica Ilciuc, o altă absolventă a Facultăţii de Inginerie 

Alimentară din Suceava, s-a angajat în domeniul industriei 

alimentare în SUA. Referitor la experienţa din această ţară, 

Monica Ilciuc a declarat că „m-am mutat în Michigan în 2004 şi 

doar în câteva luni am fost selectată pentru un job. Diploma mi-a 

fost recunoscută fără probleme. Mai mult de atât, au fost 

impresionaţi de câtă materie am acoperit în anii de facultate. Am 

început pe poziţia de Food Technologist în Quality, iar în prezent 

sunt Quality Assurance and Research and Development 

Manager”. 

Şi Raluca Socoliuc a absolvit FIA Suceava, angajându-se ulterior 

la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi 

Nutriţie Animală de la Baloteşti. „În prezent fac parte din 

colectivul acestui institut ca asistent de cercetare ştiinţifică în 

cadrul departamentului de Chimie şi Fiziologia Nutriţiei”, spune 

Raluca Socoliuc. 

Numărul celor care au studiat la Facultatea de Inginerie 

Alimentară din cadrul universităţii sucevene şi care au reuşit să-

şi construiască o frumoasă carieră în domeniul pentru care s-au 

pregătit şi să aibă salarii lunare de la 1.000 de euro în sus este 

mult mai mare. 
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preferinţelor candidaţilor care şi-au depus dosarul de admitere la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), acestea 

adunând câte 113, respectiv 125 de candidaţi de la startul 

admiterii. 

Astfel, după doar cinci zile de înscrieri, la cele două specializări, 

numărul înscrişilor depăşeşte numărul locurilor fără taxă, 

departajarea urmând să se facă în funcţie de media de admitere. 

Absolvenţii de liceu s-au îndreptat în număr mare şi spre Drept – 

75 de dosare, Contabilitate – 62 de dosare, Administraţie Publică 

- 56 de dosare şiEngleză – Germană / Limba şi literatura 

română– 46 de dosare. 

La polul opus au fost specializări care au adunat mai puţin de 10 

candidaţi (Electronică - 4, Managementul energiei – 5, Inginerie 

economică în domeniul electric– 4, Inginerie Economică în 

domeniul mecanic - 4, Relaţii internaţionale şi studii europene – 

4 etc.). 

Mai puţin căutate sunt facultăţile de Mecanică (doar 27 de 

candidaţi la cele trei specializări) şi cea de Inginerie Alimentară 

(36 de candidaţi la cele trei specializări). 

Înscrierile continuă până pe data de 21 iulie, între orele 8.00 şi 

16.00. 

Înmatriculările, etapă care dacă nu este parcursă duce la 

pierderea locului de către candidat, au loc în perioada 24-28 

iulie. Tot pe 28 iulie se vor afişa şi rezultatele. 

A doua sesiune de admitere, pe locurile rămase libere, are loc în 

intervalul 6-20 septembrie. 



  

979 de înscrişi la programele de licenţă 

La finalul primei săptămâni a sesiunii de admitere de la USV, 

979 de candidaţi şi-au depus dosarele pentru unul dintre 

programele de licenţă ale instituţiei (la zi). La aceştia se mai 

adaugă 21 de candidaţi din Republica Moldova. 

Cifra este sub media ultimilor ani. De exemplu, în 2014, aproape 

1.300 de candidaţi erau înscrişi în prima săptămână pe locurile 

de la licenţă, iar în 2013 erau 1.600. 

Diminuarea este oarecum justificată şi de scăderea, de la an la 

an, a numărului absolvenţilor de liceu. De exemplu în 2017 circa 

5.200 de elevi s-au înscris la examenul de bac, iar în 2013 

figurau aproximativ 6.500. 

Revenind la candidaţii din acest an, pe facultăţi, Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică are cei mai mulţi 

înscrişi – 197 – dar şi cele mai multe specializări, respectiv 9. 

Urmează Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor, cu 151 de înscrişi la cele şase specializări. 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei are 125 de dosare depuse la 

singura sa specializare, cea de Pedagogie. Tot peste 100 de 

candidaţi (131) are şi cea mai nouă facultate din cadrul 

instituţiei, de Drept şi Administraţie Publică. 

Cei mai mulţi dintre cei care şi-au depus dosarul de înscriere sunt 

din judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi. 

 La master sunt 305 dosare depuse 



Pentru programele de master ale USV au optat 305 licenţiaţi, cei 

mai mulţi depunându-şi dosarele pentru programele 

Managementul instituţiilor educaţionale (26 de înscrişi), 

Literatura română în context european (23) şi Contabilitate (21). 

După prima săptămână de admitere, cu zero candidaţi figurează 

specializările Management în industria alimentară, 

Managementul securităţii mediului şi siguranţă alimentară, 

Diagnostic şi evaluare economico-financiară, Audit şi 

guvernanţă corporativă, Economie şi afaceri internaţionale. 

Pentru programele de învăţământ la distanţă ale USV s-au înscris 

69 de candidaţi, cei mai mulţi la Contabilitate şi Administrarea 

afacerilor.  
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Aproape o mie de absolvenți de liceu care au promovat 

examenul de Bacalaureat și-au depus dosarele în vederea 

înscrierii la concursul de admitere organizat de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava. 

Potrivit statisticilor USV, după prima săptămână de înscrieri la 

admitere, cei mai mulți candidați și-au exprimat intenția de a 

studia la Facultatea de Științe Economice și Administrație 

Publică. La polul opus, cu cele mai puține cereri se află 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

Astfel, după primele cinci zile de înscrieri, cele mai multe dosare 

de admitere pentru studiile de licență, la forma de învățământ la 

zi, au fost depuse la Facultatea de Științe Economice și 

http://www.newsbucovina.ro/


 

 

Administrație Publică, care a scos la concurs 170 de locuri fără 

taxă și 475 de locuri cu taxă. 

Pentru cele nouă specializări din cadul FSEAP s-au înscris 197 

de candidați care și-au exprimat 574 de opțiuni. 

O altă facultate foarte căutată este și cea de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, unde sunt disponibile pentru viitorii 

studenți 221 de locuri fără taxă și 127 de locuri cu taxă, 

distribuite pe șase specializări. La această facultate s-au înscris 

151 de absolvenți de liceu, care au completat 392 de opțiuni. 

Tot printre cele mai căutate facultăți din cadrul universității 

sucevene este și Facultatea de Drept și Științe Administrative, 

unde s-au înscris 131 de candidați, care și-au exprimat 151 de 

opțiuni, pentru cele 50 de locuri bugetate și 185 de locuri cu taxă 

disponibile la trei specializări. 

Mulți tineri au optat și pentru Facultatea de Științe ale Educației, 

unde s-au înscris 125 de candidați, cu tot atâtea opțiuni, pentru 

cele 42 de locuri fără taxă și 58 de locuri cu taxă, dar și pentru 

Facultatea de Educație Fizică și Sport, unde au fost depuse 109 

dosare de la 101 candidați, pentru cele 112 locuri disponibile la 

învățământul bugetat și 83 de locuri cu taxă. 

În topul preferințelor urmează Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, unde sunt disponibile 158 de locuri fără taxă și 184 

de locuri cu taxă, iar după prima săptămână 99 de candidați și-au 

exprimat 163 de opțiuni. 

La Facultatea de Istorie și Geografie sunt disponibile, pentru 

programele de licență, 145 de locuri bugetate și 140 de locuri cu 

taxă, distribuite pe cinci specializări, iar potrivit statisticilor după 



prima săptămână de înscrieri la concursul de admitere, 77 de 

candidați au completat 115 opțiuni. 

Cele mai puține cereri de înscriere la facultate sunt la Inginerie 

Alimentară, unde s-au înscris 36 de candidați care au completat 

108 opțiuni pentru cele 105 locuri bugetate și 60 cu taxă, la 

Silvicultură, unde s-au înscris 35 de candidați care au completat 

tot atâtea opțiuni, pentru cele 82 de locuri fără taxă și 68 de 

locuri cu taxă, dar și la Inginerie Mecanică, Mecatronică și 

Management, unde doar 27 de candidați au completat 75 de 

opțiuni. 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management a 

scos la concurs, în acest an, 90 de locuri bugetate și 30 de locuri 

cu taxă, distribuite pe trei specializări. 

Astfel, după prima săptămână de înscrieri la admitere, pentru 

studiile de licență, la forma de învățământ la zi, s-au înscris 979 

de candidați, ce și-au exprimat 1847 opțiuni. De menționat este 

că oferta USV cuprinde, în total, pentru admiterea la licență 1175 

de locuri bugetate și 1410 locuri cu taxă. 

Potrivit Calendarului de admitere, înscrierile pentru prima 

sesiune continuă până pe 21 iulie, probele de concurs urmând să 

se desfășoare în zilele de 20 și 21 iulie. Afişarea rezultatelor este 

programată pentru data de 21 iulie, iar depunerea contestaţiilor 

pentru data de 22 iulie, între orele 08.00 – 12.00. Rezultatele 

finale vor fi afișate în data de 24 iulie, urmând ca înmatriculările 

să se desfășoare între 24 și 28 iulie, pe 28 iulie fiind afișate și 

rezultate finale. 

De asemenea, candidații cu diplomă de bacalaureat/licență 



obținută în Republica Moldova se pot înscrie pentru admiterea 

din acest an de la USV în perioada 17-24 iulie, fără sâmbătă și 

duminică, probele urmând să aibă loc pe 24 și 25 iulie. Afişarea 

rezultatelor este programată în 25 iulie, depunerea contestaţiilor 

în data de 26 iulie, între orele 08.00 – 12.00, iar afişarea 

rezultatelor după contestaţii pe 26 iulie. Înmatriculările vor avea 

loc între 25 și 28 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 28 

iulie. 

Conform regulamentului de admitere la USV, cu excepția 

Facultăților de Educație Fizică și Sport și Ştiinţe ale Educaţiei, 

unde candidaţii vor susţine probe de aptitudini în vederea 

admiterii, la toate celelalte facultăți din cadrul USV admiterea se 

face exclusiv pe baza  mediei de la examenul de Bacalaureat și a 

unei note obținute la o probă scrisă din  cadrul examenului 

maturității, în funcție de facultate. 

Informaţii despre Admiterea 2017 de la USV pot fi obţinute 

consultând pagina www.admitere.usv.ro. 
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Adrian Chiruţ, antrenorul principal al echipei CSU Suceava, la 

fel ca şi colegul său de pe banca tehnică, Iulian Andrei, sunt 

produse 100% ale handbalului sucevean. La capătul carierei de 

jucător, cei doi au avut şansa de a deveni antrenori la formaţia 

care i-a propulsat în handbalul MARE. Cei doi au fost sezonul 

trecut cei mai tineri antrenori din Liga Naţională. 

Adi, cum a fost sezonul recent încheiat cu titlul de campioană 

europeană universitară? 

Anul competiţional recent încheiat a fost unul de excepţie pentru 

mine şi pentru colegul meu Iulian Andrei. Ne-am atins obiectivul 

propus în Liga Naţională şi cireaşa de pe tort a fost titlul de 

campioană europeană universitară. 

Cum a fost trecerea de pe teren pe banca tehnică? 

Este extrem de dificil de stat pe margine şi de aceea, recomand 

cu căldură jucătorilor să încerce să-şi lungească şederea pe teren. 

Emoţiile ca antrenor sunt colosale şi tot timpul îţi vine să intri în 

joc. Pe de altă parte, trebuie să existe nişte limite între antrenor şi 

elevii tăi, chit că o parte dintre ei şi-au fost şi colegi. 

Cum te-ai descurcat cu grupul jucători de la CSU Suceava? 

Am avut şansa să găsesc la noi un lot deosebit. M-am înţeles 

excelent cu jucătorii şi am stabilit nişte reguli foarte clare. Când 

muncim şi ne concentrăm pe meci este o chestie, când ne 

relaxăm este cu totul alt lucru. Este complicat să găseşti 



cuvintele potrivite pentru fiecare, dar cred că ne-am descurcat. 

Care a fost meciul din Liga Naţională la care ai avut cele mai 

mari emoţii? 

Sincer să fiu nu ştiu pentru că noi am jucat toate partidele la 

victorie. A fost un sezon greu şi mă bucur că ne-am îndeplinit 

obiectivul propus. Sper ca şi în acest campionat să ne descurcăm 

la fel de bine. 

Aveţi un program infernal de început de campionat, cum ţi se 

pare acest lucru? 

Cei care cunosc handbalul şi-au dat seama că primele şase etape 

sunt de foc. Totuşi, noi formăm o echipă de luptători care joacă 

până la capăt şi surpriza poate apărea de unde nimeni nu se 

aşteaptă. 

A fost vreun moment în sezonul precedent în care ai fi vrut să 

intri pe teren? 

Gustul, dacă se poate spune aşa, a venit la Campionatul 

Universitar, dar, aşa cum am convenit cu colegul meu Iulică, ne-

am oprit acolo unde a trebuit. 

Apropo, cum a fost la Europenele Universitare din Spania? 

A fost extraordinar. Chiar dacă au fost prezente echipe 

universitare, calitatea meciurilor a fost una foarte ridicată. Deşi 

am pornit cu ultima şansă practic, după eşecul din prima dispută 

cu cei din Duisburg, ne-am văzut de treabă şi încetişor am ajuns 

până la faza în care am simţit medaliile de aur la gât. Trebuie de 

menţionat faptul că acest titlu european a fost o încununare a 

eforturilor noastre de ani buni şi a recompensare a încrederii şi a 



investiţiilor făcute în noi de-a lungul anilor de toţi sucevenii. 

Faptul că în timp, Primăria şi Consiliul Local şi Universitatea 

„Ştefan cel Mare” ne-au susţinut a contat foarte mult. 

Revenind din atmosfera înaltă cu picioarele pe pământ, cât 

durează perioada de transferuri şi dacă CSU Suceava mai 

aşteaptă întăriri? 

Deocamdată am reuşit doar trei achiziţii, dar mai prospectăm 

terenul în limita posibilităţilor pe care le avem în acest moment. 
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