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Poliția Locală - noul program de studii licență al Facultății de 

Drept și Științe Administrative - a fost confirmat prin HG nr. 

615/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare 

și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul 

universitar 2017-2018, document publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 713 din 4.09.2017. 

          Așteptat cu emoție atât de viitorii studenți,  cât și de 

comunitatea academică a USV, această specializare acoperă o 

arie largă de adresabilitate pe toată Moldova. Absolvenții 

programului de studii Poliție Locală vor avea multiple 

posibilități de afirmare profesională și pot beneficia de o 

salarizare motivantă. Aceștia vor activa în baza Legii nr. 

155/2010, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea 

drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanei, a 

proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea 

infracțiunilor, în următoarele domenii: ordinea și liniștea publică, 

precum și paza bunurilor; circulația pe drumurile 

publice; disciplina în construcții și afișajul stradal; protecția 

mediului; activitatea comercială și evidența persoanelor.  

 Plecând de la valorile și modelele occidentale, în multe state din 



acest spațiu se regăsesc organe cu atribuții polițienești aflate la 

dispoziția și în subordinea aleșilor comunităților locale, utilitatea 

acestora fiind recunoscută ca un demers  foarte important și 

necesar pentru cetățeni.  

          În perioada 6 - 14 septembrie 2017, fără sâmbăta și 

duminica, se vor face înscrierile pentru toate programele de 

licență și master ale FDSA, inclusiv cel de Poliție Locală care 

oferă un total de 50 de locuri, 15 bugetate și 35 cu 

taxă.  Precizăm că nu ne suprapunem peste cerințele structurilor 

de la facultățile militare și nu sunt necesare condițiile cerute de 

acestea cu privire la înălțime, probe sportive, etc., fiind solicitate, 

conform criteriilor specifice interne, doar adeverință medicală 

eliberată de medicul de familie și electrocardiograma. 

Înscrierile se vor desfășura în sala E005, corpul E al USV, între 

orele 8.00 - 16.00. Informații detaliate se regăsesc pe site-ul 

FDSA, la adresa www.fdsa.usv.ro. 
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Programul de studii „Poliţie locală” a obţinut toate avizele şi va 

putea fi activat, din toamna acestui an, în cadrul Facultăţii de 

Drept şi Administraţie Publică a Universităţii „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV). 

Admiterea pentru această nouă specializare debutează astăzi, 

odată cu sesiunea de admitere din toamnă a USV, fiind scoase la 

concurs 50 de locuri, dintre care 15 bugetate şi 35 cu taxă. 

„Aşteptat cu emoţie atât de viitorii studenţi, cât şi de comunitatea 

http://www.fdsa.usv.ro/


academică a USV, această specializare acoperă o arie largă de 

adresabilitate pe toată Moldova”, a transmis Camelia Ignătescu, 

decanul facultăţii. 

Aceasta a mai arătat că specializarea nu se suprapune peste 

cerinţele structurilor de la facultăţile militare şi nu sunt necesare 

condiţiile solicitate de acestea cu privire la înălţime, probe 

sportive, limită de vârstă etc. 

„Absolvenții programului de studii Poliție Locală vor avea 

multiple posibilități de afirmare profesională și pot beneficia de o 

salarizare motivantă. Aceștia vor activa în baza Legii nr. 

155/2010, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea 

drepturilor şi libertăților fundamentale ale persoanei, a 

proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea 

infracțiunilor, în următoarele domenii: ordinea și liniștea publică, 

precum și paza bunurilor; circulația pe drumurile 

publice; disciplina în construcții și afișajul stradal; protecția 

mediului; activitatea comercială șievidența persoanelor”, arată 

reprezentanții USV.  

Potrivit metodologiei de admitere a facultăţii, programul are o 

durată de trei ani de zile, iar media de admitere va fi reprezentată 

de media examenului de bacalaureat în proporţie de 60% şi nota 

la proba scrisă de Limba şi literatura română a examenului de 

bacalaureat în proporţie de 40%. Pentru a fi declaraţi admişi 

candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a 

cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive (un interviu), probă 

finalizată cu Admis/ Respins. 

Candidaţii care se înscriu la concursul organizat pentru 

programul de studii „Poliţie locală” sunt obligaţi să prezinte şi 



adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu 

menţiunea „Clinic sănătos”. 

Înscrierile pentru acest program se desfăşoară în perioada 6 - 14 

septembrie 2017, fără sâmbătă şi duminică, în sala E005, corpul 

E al USV, între orele 8.00 - 16.00. Informaţiile detaliate se 

găsesc pe site-ul facultăţii, cu adresa www.fdsa.usv. ro. 

Despre apariţia noului program, Camelia Ignătescu a mai 

menţionat că „noul program de studii licenţă al Facultăţii de 

Drept şi Știinţe Administrative a fost confirmat prin HG nr. 

615/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare 

şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul 

universitar 2017-2018, document publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 713 din 4.09.2017”. 

 În perioada 6-14 septembrie, la Universitatea din Suceava 

(USV) se va  desfăşura cea de-a doua sesiune de admitere din 

acest an. 

Pentru această sesiune, oferta programelor de licenţă ale celor 10 

facultăţi cuprinde, pentru candidaţii din România, 279 de locuri 

bugetate, din care 6 locuri pentru candidaţii de etnie romă, şi 952 

de locuri cu taxă, 5 locuri cu bursă şi cu asigurarea cazării pentru 

românii din Ucraina şi 80 de locuri, fără bursă şi fără asigurarea 

cazării, pentru candidaţii din Republica Moldova. Forma de 

învăţământ la distanţă (ID) beneficiază de un număr de 376 de 

locuri, repartizate pe 9 programe de studii. 

Pentru studiile universitare de masterat, USV dispune încă de26 



de locuri fără taxă şi de 631 de locuri cu taxă pentru candidaţii 

români. 

Oferta educaţională a universităţii mai include şi 378 de locuri, 

cu taxă, pentru cele 11 programe de conversie profesională şi 

1.300 de locuri alocate programelor de formare continuă. 

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are 

obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 20 

septembrie. 

Cei interesaţi de admitere sunt invitaţi să acceseze 

pagina www.admitere.usv.ro. 
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Sucevenii pasionați de știință au ocazia să ia parte la 

experimente, să cunoască oamenii din spatele proiectelor de 

cercetare și să participe la workshopuri și concursuri în ultima 

vineri din luna septembrie, în data de 29, la „Noaptea 

Cercetătorilor”. Evenimentul se va desfășura pe platoului din fața 

Universității  „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), în intervalul 

orar 17,00-22,00. 

Potrivit organizatorilor, „<Noaptea Cercetătorilor> oferă ocazia 

de a intra în contact cu lumea științei prin experimente, expoziții, 

concursuri, spectacole cu roboți, etc. Manifestarea își propune să 

arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de 

interesantă poate fi munca de cercetare”. 

Proiectul mai oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a intra în 

http://www.admitere.usv.ro/


legătură cu publicul, iar vizitatorilor şansa de a descoperi 

universul ştiinţei şi oamenii din spatele experimentelor. 

Ediția 2016 a atras peste 35.000 de vizitatori în România, 

desfășurându-se în 14 orașe din România. 

Proiectul se adresează minţilor curioase și tinerilor care se doresc 

să înceapă o carieră în cercetare, oferind o mare varietate de 

activităţi ştiinţifice şi educative. 
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În weekend a început o nouă ediţie de campionat în Liga 

Naţională de Handbal, competiţie în care este angrenată și echipa 

masculină de seniori a Clubului Universitar din Suceava. În 

prima etapă, handbaliștii pregătiţi de Adi Chiruţ și Iulian Andrei 

au produs surpriza primei runde, după ce s-au impus la șapte 

goluri, scor 29 – 22, pe terenul uneia din candidatele la titlul de 

campioană, HC Dobrogea Sud, echipă ce-n această vară a 

câștigat Cupa României. Ca-n fiecare an, Clubul Sportiv 

Universitar din Suceava a scos la vânzare pentru suporterii 

echipei abonamente pentru accesul în sala „Dumitru Bernicu” de 

la Liceul cu Program Sportiv din Suceava la meciurile 

universitarilor de pe teren propriu, din turul campionatului, dar și 

din retur. Ca și anul trecut, preţul unui abonament este de 100 de 

lei pentru cele 13 meciuri ce vor avea loc la Suceava. Totuși, 

după un sondaj făcut de oficialii clubului la celelalte echipe din 

Liga Naţională, aceștia au decis să majoreze cu doi lei preţul 

biletului de intrare la meci, de la 8 la 10 lei, preţ identic cu cel de 



la celelalte echipe din ţară. 

Până ieri au fost vândute 28 de abonamente, cu 12 mai puţin 

decât numărul total de abonamente achiziţionate de suporteri în 

campionatul trecut. Abonamentele se pot procura de la sediul 

Clubului Sportiv Universitar din Suceava, aflat în incinta 

Complexului de Nataţie și Kinetoterapie din cadrul Universităţii 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, etajul I, camera 101. Trebuie 

menţionat că sala de la LPS are un număr total de 425 de locuri 

pe scaune. 

Sâmbătă, echipa Universităţii va avea o nouă deplasare dificilă, 

pe terenul celor de la Steaua București, începând cu ora 11.00, o 

partidă ce va fi transmisă în direct pe TVR 2. 

Weekendul viitor, studenţii vor juca primul meci din acest sezon 

pe teren propriu, în compania celor de la CSM București.  
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava urmează să 

funcționeze, din această toamnă, în cadrul Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Administrative, un nou program de studii universitare de 

licenţă. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, este vorba despre 

programul de studii de licență „Poliție locală”, pentru care 

înscrierile se fac în a doua sesiune de admitere din acest an, 

respectiv în perioada 6 – 14 septembrie 2017. 

„În această sesiune, oferta educațională a USV cuprinde și 

http://www.newsbucovina.ro/


programul de studii de licență Poliție locală, în cadrul Facultății 

de Drept și Științe Administrative, căruia îi sunt alocate 50 de 

locuri, 15 dintre ele fiind fără taxă”, au transmis reprezentanții 

USV. 

Ei au menționat că noul program de studii licență al Facultății de 

Drept și Științe Administrative a fost confirmat prin HG nr. 

615/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare 

și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul 

universitar 2017-2018, document publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 713 din 4.09.2017. 

„Așteptat cu emoție atât de viitorii studenți,  cât și de 

comunitatea academică a USV, această specializare acoperă o 

arie largă de adresabilitate pe toată Moldova. Absolvenții 

programului de studii Poliție Locală vor avea multiple 

posibilități de afirmare profesională și pot beneficia de o 

salarizare motivantă. Aceștia vor activa în baza Legii nr. 

155/2010, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea 

drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanei, a 

proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea 

infracțiunilor, în următoarele domenii: ordinea și liniștea publică, 

precum și paza bunurilor; circulația pe drumurile 

publice; disciplina în construcții și afișajul stradal; protecția 

mediului; activitatea comercială și evidența persoanelor. Plecând 

de la valorile și modelele occidentale, în multe state din acest 

spațiu se regăsesc organe cu atribuții polițienești aflate la 

dispoziția și în subordinea aleșilor comunităților locale, utilitatea 

acestora fiind recunoscută ca un demers  foarte important și 



necesar pentru cetățeni”, au transmis reprezentnții instituției 

sucevene de învățământ superior. 
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A fost aprobat  noul program de studii licență al Facultății de 

Drept și Științe Administrative, din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava, de Poliție Locală. Acesta a fost confirmat 

prin HG nr. 615/2017 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de 

studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ 

superior pentru anul universitar 2017-2018, document publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 713 din 4.09.2017. 
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Poliția Locală – noul program de studii licență al Facultății de 

Drept și Științe Administrative – a fost confirmat prin HG nr. 

615/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului 

http://www.svnews.ro/
http://www.vivafm.ro/


AL FACULTĂȚII 

DE DREPT ȘI 

ȘTIINȚE 

ADMINISTRATIV

E 

 

domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare 

și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul 

universitar 2017-2018, document publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 713 din 4.09.2017. 

Așteptat cu emoție atât de viitorii studenți, cât și de comunitatea 

academică a USV, această specializare acoperă o arie largă de 

adresabilitate pe toată Moldova. Absolvenții programului de 

studii Poliție Locală vor avea multiple posibilități de afirmare 

profesională și pot beneficia de o salarizare motivantă. Aceștia 

vor activa în baza Legii nr. 155/2010, în scopul exercitării 

atribuțiilor privind apărarea drepturilor si libertăților 

fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, 

prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii: 

ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor; circulația pe 

drumurile publice; disciplina în construcții și afișajul stradal; 

protecția mediului; activitatea comercială și evidența 

persoanelor. 

Plecând de la valorile și modelele occidentale, în multe state din 

acest spațiu se regăsesc organe cu atribuții polițienești aflate la 

dispoziția și în subordinea aleșilor comunităților locale, utilitatea 

acestora fiind recunoscută ca un demers foarte important și 

necesar pentru cetățeni. 

În perioada 6 – 14 septembrie 2017, fără sâmbăta și duminica, se 

vor face înscrierile pentru toate programele de licență și master 

ale FDSA, inclusiv cel de Poliție Locală care oferă un total de 50 

de locuri, 15 bugetate și 35 cu taxă. 

 


