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Pe lângă pregătirea pentru examenul de bacalaureat, elevii 

de clasa a XII-a sunt preocupaţi şi de universitatea unde să-

şi continue studiile şi ce facultate li s-ar potrivi mai bine, 

inclusiv sub aspect financiar. 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a stabilit 

condiţiile de admitere pentru anul universitar următor, iar în 

ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, instituţia a decis să 

menţină cuantumul acestora la nivelul celor din acest an. 

Astfel, viitorii studenţi care nu vor prinde un loc fără taxă la 

învăţământ de zi vor trebui să scoată anual din buzunare 

sume cuprinse între 2.500 de lei/an şi 3.700 de lei/an, cele 

mai piperate taxe fiind la Balneofiziokinetoterapie şi 

recuperare (Departamentul de Sănătate). 

La programele de masterat, taxele de studiu sunt de 3.000 

de lei, iar cele de la programele de conversie profesională 

sunt de 2.950 de lei/an. 

 Taxele anuale de la cele 10 facultăţi ale USV 

2.500 de lei, adică cea mai mică taxă de la USV, vor lăsa la 

casieria instituţiei studenţii programului Ecologia şi 

Protecţia mediului de la Facultatea de Silvicultură. La 



specializarea Silvicultură (cursuri la zi) taxa este de 2.850 

de lei/an, iar pentru cei care vor o diplomă în acest domeniu, 

însă vor să studieze la distanţă (ID), taxa este de 3.750 de 

lei. 

La Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, studenţii 

care nu beneficiază de un loc bugetat trebuie să achite anual 

suma de 2.900 de lei. Pentru masterat, taxa se ridică la suma 

de 3.000 de lei. 

În cazul Facultăţii de Istorie şi Geografie, taxa de 

şcolarizare este de 2.900 de lei (programele de licenţă, zi). 

La Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor taxa este de 2.950 de lei, însă pentru 

specializarea Calculatoare cuantumul acesteia este de 3.300 

de lei. 

Pentru Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 

specializarea Drept, cuantumul stabilit este de 2.950 de lei, 

iar pentru Ştiinţe administrative şi Poliţie Locală, taxa este 

de 2.750 de lei. 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

propune o taxă de şcolarizare de 2.750 de lei pentru toate 

programele sale, iar studenţii Facultăţii de Inginerie 

Alimentară care sunt admişi pe locurile cu taxă trebuie să 

achite 3.000 de lei pe an, sumă valabilă şi pentru 

masteranzi. 

La Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, taxa anuală este de 

2.800 de lei, iar la Facultatea de Inginerie Mecanică este de 



2.850 de lei. 

Pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, taxele de 

şcolarizare aprobate sunt de 2.800 de lei, respectiv 2.900 de 

lei, în funcţie de specializare. Recordul este stabilit de 

specializările din cadrul Departamentului de Sănătate şi 

Dezvoltare Umană, respectiv Nutriţie şi diabet şi 

Balneofiziokinetoterapie, unde taxele anuale sunt de 3.400 

de lei, respectiv 3.700 de lei. 

La câteva dintre specializările USV, primii candidaţi admişi 

la un loc cu taxă, aflaţi la prima facultate, vor primi scutiri 

de taxă în valoare de 75%, 50% sau 25%. 

Mai multe detalii despre admiterea la USV - condiţii de 

admitere, regulament,  calendar, acte necesare - pot fi 

accesate pe www.admitere.usv.ro. 
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Poliţia Centrului Universitar Suceava încearcă să dea de 

urma hoţului care a furat  două telefoane mobile şi un 

portofel cu acte şi bani, dintr-o cameră a căminului C4 al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Furtul a fost comis la finele săptămânii trecute, poliţiştii 

subliniind că fapta s-a produs pe fondul neglijenţei 

studentelor cazate în acea cameră, care au dormit cu uşa 

descuiată. 

„Noi facem investigaţii pentru identificarea şi tragerea la 

răspundere a hoţului, însă apelăm şi la ajutorul vostru, în 

primul rând pentru a conştientiza necesitatea asigurării 



bunurilor şi în al doilea rând pentru a analiza imaginea unei 

persoane, care în perioada critică a intrat şi a ieşit grăbit 

în/din căminul studenţesc, încercând să evite camera de 

supraveghere...”, este o parte din mesajul Poliţiei Centrului 

Universitar Suceava. Mesajul postat pe o reţea de 

socializare este însoţit şi de o captură de pe camera de 

supraveghere, în care apare suspectul. Poliţiştii fac apel 

pentru a afla identitatea acestuia şi a putea stabili ulterior 

dacă este sau nu vorba de autorul furtului.  

Furtul a fost comis pe 9 martie, în intervalul orar 06.15-

07.10. 

După comiterea acestui furt, poliţiştii au luat măsuri pentru 

ca accesul în acest cămin să fie restricţionat, prin faţă, pe la 

postul de pază, şi au făcut apel către studenţi să respecte 

această regulă, pentru a fi feriţi şi de alte nedorite probleme 

de acest gen. 

Căminul C4 este clădirea de peste drum de Serviciul de 

Ambulanţă Suceava. 
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Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 

din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava 

demararează, în aceasta săptămână, un program pilot de 

mobilitate academică interuniversitară a studenţilor de la 

domeniul Administrarea Afacerilor. 

Potrivit unui comunicat de presă, această mobilitate internă 

implică studenţi de la programul de studii Economia 

Comerțului, Turismului și Serviciilor (ECTS) din cadrul 



universităților „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, „Ştefan cel 

Mare” din Suceava și „Lucian Blaga” din Sibiu, membre ale 

Asociaţei Facultăţilor de Economie din România. 

„Obiectivul general al acestui parteneriat vizează 

promovarea învățământului economic, prin facilitarea 

accesului studenților la cunoștințele și activitățile oferite de 

fiecare centru universitar implicat și realizarea unui program 

de schimb interuniversitar al studenților”, arată sursa citată. 

Astfel, în baza acestui acord de parteneriat, câte doi studenți 

de la fiecare universitate vor fi implicați în programul de 

mobilitate internă cu o durată de trei săptămâni, câte o 

săptămână în fiecare centru universitar, după următorul 

program: 12-16 martie 2018 la Suceava, 19-23 martie la 

Tîrgu Mureş, iar în saptămâna 26-30 martie 2018 la Sibiu. 

Prin intermediul acestui program studenții participă la 

activitățile didactice specifice programului de studii 

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (ECTS) din 

domeniul Administrarea Afacerilor;  se implică în 

activitățile de educaţie non-formală derulate de fiecare 

partener și participă la activitățile sociale și culturale 

specifice fiecărui centru universitar. 
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Evenimente 

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc 

miercuri, 14 martie a.c., la ora 14.00, în Aula din Corpul E, 

conferința de lansare a proiectului „Start la antreprenoriat, 

creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, în valoare de 

aproximativ nouă milioane de lei, pentru încurajarea 



Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava 

 

dezvoltării de noi afaceri la nivel regional. 

Managerul proiectului, prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, a 

precizat, într-un comunicat de presă, că proiectul este 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 și contribuie la 

sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor 

antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru 

încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în 

Regiunea de Nord-Est. 

Grupul țintă va fi format din 300 de persoane care doresc să 

înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană. 

„Prin acest proiect vor fi înființate un număr de 37 de 

întreprinderi noi cu profil non-agricol în zona urbană a 

Regiunii Nord-Est, în domenii creative, dar și clasice, cel 

puțin câte 2 în fiecare județ al regiunii, și, astfel, va rezulta o 

creștere a ocupării cu minimum 74 de persoane. Pe termen 

lung, proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra 

mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est, cât și asupra 

balanței forței de muncă prin stimularea deschiderii de noi 

întreprinderi, inclusiv IMM-uri inovatoare, prin 

relevarea/descoperirea inițiativei și dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul membrilor grupului țintă și prin 

creșterea competențelor antreprenoriale ca urmare a 

participării la cursurile de formare antreprenorială”, a 

precizat prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean. 

Proiectul „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona 

urbană. ANTUR” este în valoare totală de 8.781.541,89 lei, 

din care 8.712.405,54 lei reprezintă finanțare 



nerambursabilă, fiind realizat în parteneriat cu firma 

Addvances Strategic Solutions SRL. 

 

 

M.T. 

 

 

 

Lansare de proiect la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava 

„Start la antreprenoriat, 

creștem ocuparea în zona 

urbană. ANTUR” 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.3 

 

IDEM 

 

 

N.B. 

 

 

 

Maria Gheorghiu va 
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de lavandă”, astăzi, la 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava organizează miercuri, 14 martie 

a.c., de la ora 19.00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt”, 

concertul „Câmp de lavandă” al Mariei Gheorghiu, ce va fi 

acompaniată la clape de Radu Grațianu. 

Potrivit organizatorilor, prețul unui bilet este de 10 lei, iar 

pentru studenți, elevi și pensionari 5 lei. Biletele pot fi 

achiziționate de la sediul Casei de Cultură a Studenților, str. 

Zorilor, nr. 6, lângă Auto Albina sau online de pe ccs-sv.ro 

sau biletesuceava.ro. 

 

 

Dănuț 

Zuzeac 

 

 

 

Polițiștii caută un tânăr 

care a furat două 

telefoane mobile și un 

portofel dintr-un cămin al 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Pg.3 

 

La sfârşitul săptămânii trecute, un individ a pătruns într-una 

din camerele Căminului nr.4 al Universităţii „Stefan cel 

Mare” din Suceava, de unde a furat două telefoane mobile şi 

un portofel. Acesta este căutat acum de Poliţia Centrului 



USV Universitar Suceava, care a cerut sprijinul cetăţenilor prin 

intermediul paginii sale de Facebook. 

„Din păcate, săptămâna trecută ne-am confruntat cu o 

situaţie neplăcută… Dintr-o cameră din C4 au fost sustrase 

două telefoane mobile şi un portofel cu acte şi bani, pe 

fondul neglijenţei studentelor cazate în acea cameră, care au 

dormit cu uşa descuiată. Noi facem investigaţii pentru 

identificarea şi tragerea la răspundere a hoţului, însă apelăm 

şi la ajutorul vostru, în primul rând pentru a conştientiza 

necesitatea asigurării bunurilor şi în al doilea rând pentru a 

analiza imaginea unei persoane, care în perioada critică a 

intrat şi a ieşit grăbită în/din căminul studenţesc, încercând 

să evite camera de supraveghere… Datorită 

comportamentului suspect al persoanei din imagine, a 

perioadei scurte petrecute în cămin, în timpul săvârşirii 

faptei şi a modului în care a pătruns (pe uşa din spatele 

căminului ce fusese descuiată cu circa 30 de minute 

înainte), credem că este un actual/fost student ori o persoană 

ce a vizitat anterior căminul. Orice informaţie referitoare la 

identitatea persoanei ne-ar fi de mare ajutor (data faptei 

09.03.2018, intervalul orar 06.15 – 07.10) şi credem că este 

de datoria noastră, a fiecăruia, să excludem/să izolăm astfel 

de persoane din rândul nostru, indiferent de nume sau 

statutul social.  Din acest motiv şi pentru siguranţa celor 

cazaţi în acest cămin, am solicitat ca acest acces să fie 

restricţionat, drept pentru care vă rugăm să respectaţi 

această măsură. Credem că un acces controlat în cămin (prin 

faţă, pe la postul de pază) va descuraja comiterea unor 

asemenea fapte. Vă mulţumim!”, este mesajul postat pe 



pagina de Facebook a Poliţiei Centrului Universitar 

Suceava. 
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Fotograful Răzvan Voiculescu lansează joi, 15 martie, 

începând cu ora 17:00, în Auditorium-ul „Joseph Schmidt“ 

al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, albumul de 

fotografie și filmul „ROST. 12 Hotare”, piesa finală a 

trilogiei ROST, un proiect care s-a întins pe șase ani, 

incluzând albumele „ROST – esențe, gusturi și stări 

românești” (2013) și „Dor de ROST” (2015). 

În cadrul evenimentului, moderat de doamna prof. univ. dr. 

Elena-Brândușa Steiciuc, se va proiecta scurtmetrajul 

documentar „ROST. 12 Hotare”, produs de Ana Maria 

Pîrvan și Răzvan Voiculescu. 

„ROST. 12 Hotare” este cel mai voluminos album al seriei 

și conține 370 de pagini cu imagini strânse din toate 

colțurile țării: fotografii cu oameni care încă mai păstrează 

un meșteșug, biserici de lemn, cule și conace părăsite care 

se încăpățânează să „supraviețuiască“, deși au fost demult 

abandonate, dar și obiecte tradiționale din gospodăriile 

oamenilor, care mai pot fi găsite numai în muzeele 

etnografice. 

Albumul vine la pachet atât cu un DVD (documentarul), cât 

și cu o hartă artizanală care reunește locațiile tuturor 

„Păstrătorilor de ROST” din cele trei albume. Astfel, cei 

care își doresc, pot descoperi zone din România unde 

meșteșugurile încă se mai păstrează. 

http://www.suceavalive.ro/
http://blog.razvan-voiculescu.ro/lansare-rost-12-hotare/


„Ca piesă finală a trilogiei ROST, albumul acesta oferă 

tabloul cât mai complet al ROST-ului românesc din 

perspectiva mea. Este o colecție de fotografii de compoziție, 

profunde, care aduc împreună diferite ipostaze ale ROST-

ului”, a declarat fotograful Răzvan Voiculescu. 

Trilogia ROST a avut ca temă principală ideea unei lumi 

aflate la apus și faptul că în satele şi „târgurile” mici din 

România, majoritatea meşteșugurilor dispar, iar odată cu 

ele, și cutumele satului tradițional. Răzvan Voiculescu a 

vrut să surprindă ideea de ROST pe care o reprezintă 

păstrătorii de tradiții, de care auzim din ce în ce mai des ca 

fiind ultimii de acest fel: „ultimul fierar”, „ultimul 

potcovar”, „ultimii rapsozi”. 

Însă această trilogie se termină într-o notă pozitivă, cu 

exemple de „Păstrători de ROST”, tineri care duc mai 

departe povestea meșteșugurilor învățate. Dincolo de 

impactul cultural, beneficiul social al proiectului este acela 

de a oferi o alternativă de modele, de eroi autentici, umani, 

plini de povești. 
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Universități 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava organizează pe 14 

martie, de la ora 14.00, în Aula din Corpul E, Conferința de 

lansare a proiectului „Start la antreprenoriat, creștem 

ocuparea în zona urbană. ANTUR”, proiect cofinanțat din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020, număr de identificare contract: 

POCU/82/3/7/105924. 

Proiectul contribuie la sprijinirea antreprenoriatului și 

îmbunătățirea competențelor antreprenoriale la nivel 



regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi 

afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de Nord-Est. 

Grupul țintă va fi format din 300 de persoane care doresc să 

înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană. 

Prin acest proiect vor fi înființate un număr de 37 de 

întreprinderi noi cu profil non-agricol în zona urbană a 

Regiunii Nord-Est, în domenii creative, dar și clasice, cel 

puțin câte 2 în fiecare județ al regiunii, și, astfel, va rezulta o 

creștere a ocupării cu minimum 74 de persoane. 

Pe termen lung, proiectul va avea un impact pozitiv atât 

asupra mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est, cât și 

asupra balanței forței de muncă prin stimularea deschiderii 

de noi întreprinderi, inclusiv IMM-uri inovatoare, prin 

relevarea/descoperirea inițiativei și dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul membrilor grupului țintă și prin 

creșterea competențelor antreprenoriale ca urmare a 

participării la cursurile de formare antreprenorială. 

 

 


