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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) alocă, în 

premieră în acest an, pentru admiterea în anul universitar 

2018 - 2019, locuri pentru absolvenţii cu diplomă de 

bacalaureat care provin din licee din mediul rural. 

Instituţia scoate la concurs 38 de locuri pentru elevii care 

finalizează studiile liceale în unităţi din mediul rural. 

La nivel naţional au fost repartizate în universităţi 2000 de 

astfel de locuri, cu rolul de a crește egalitatea de șanse 

dintre elevii din mediul rural și cei din rural, motivându-i pe 

aceștia din urmă să-și continue studiile. Potrivit statisticilor, 

elevii din mediul rural participă într-un procent mult mai 

mic la niveluri superioare de educaţie -  liceu și universitate. 

Repartiţia pe facultăţi 

Cât privește repartiţia celor 38 de locuri pe facultăţi, nouă 

locuri au fost alocate Facultăţii de Știinţe Economice și 

Administraţie Publică. 

Facultatea de Educaţie Fizică și Sport a primit șase locuri, 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știinţa Calculatoarelor 

are cinci locuri disponibile, la fel și Facultatea de Litere și 

Știinţe ale Comunicării și Facultatea de Inginerie Mecanică, 



Mecatronică și Management. 

Câte două locuri au primit facultăţile de Silvicultură, Drept 

și Știinţe Administrative, Facultatea de Istorie și Geografie 

Facultatea de Inginerie Alimentară și Facultatea de Știinţe 

ale Educaţiei au primit câte un loc. 

Anunţul privind alocarea locurilor pentru elevii din mediul 

rural a fost făcut de ministrul Educaţiei, Valentin Popa, la 

Suceava, la începutul acestei luni. 

„Sigur că alocarea unui număr de 2.000 de locuri nu ne 

garantează că acești tineri vor finaliza studiile universitare, 

dar prin această admitere separată, se asigură accesul la 

programe de studiu la care poate nici nu visau - medicina 

sau programe de IT.  Acești viitori studenţi, sperăm noi, vor 

trebui să muncească din greu pentru ca această șansă 

acordată la început de drum să fie fructificată și să îi vedem 

și cu o diplomă la finalul studiilor. (...) Anul acesta este 

pentru prima dată în istorie când organizăm pentru acești 

elevi o admitere separată, așa cum facem și pentru etnicii 

români sau romi. Având o admitere separată practic nu 

concurează decât între ei. (...) Anul trecut au fost aproape 

3.000 de absolvenţi din licee din mediul rural. Aproximativ 

85 - 90% dintre aceștia au ales să urmeze o facultate. Nu e o 

sesiune specială, însă aceștia au locuri separate”, a explicat 

Valentin Popa. 

 Admiterea începe pe 9 iulie 

Universitatea din Suceava pregătește concursul de admitere 

pentru ciclurile de studii de licenţă, masterat și doctorat la 



cele 10 facultăţi ale sale. În acest an, USV scoate la concurs, 

pentru toate formele de învăţământ, circa 5.000 de locuri, 

dintre care peste 2.200 sunt bugetate. 

Studiile de licenţă includ un număr de 42 de programe, 

având forma de învăţământ de zi, cu 1.170 de locuri 

finanţate de la buget şi 1.170 locuri cu taxă. Dintre locurile 

finanţate, 10 sunt alocate candidaţilor de etnie romă, iar 38 

sunt destinate absolvenţilor de licee din mediul rural. Oferta 

programelor de licenţă mai include și 250 de locuri bugetate 

pentru etnicii români de pretutindeni, dintre care 240 sunt 

cu bursă. Forma de învăţământ la distanţă (ID) beneficiază 

de un număr de 530 de locuri, repartizate pe 9 programe de 

studiu. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) și-a 

adjudecat un premiu I și două diplome de excelenţă în 

cadrul Forumului Regional al Energiei – FOREN 2018, 

eveniment care s-a desfășurat în perioada 10-14 iunie, la 

Costinești. 

La cea de-a XIV-a ediţia a Forumului, USV a fost 

reprezentată cu patru articole, prezentate în secţiunile 

conferinţei internaţionale. 

La secţiunea Tineret, Premiul I și Diplomă de excelenţă a 

primit lucrarea 

„Sistem de orientare a panourilor solare după soare”, 



semnată de șef. lucr. dr. ing. Ciprian Afanasov, prof. univ. 

dr. ing. Radu Dumitru Pentiuc și studentul George Eduard 

Holman. 

La secţiunea Postere, Diplomă de excelenţă a primit 

proiectul „Sistem de acţionare electrică pentru controlul 

unei porţi batante”, autori: Radu Pentiuc, Ciprian Afanasov 

și studentul Ștefan Atodiresei. 

Juriul care a asigurat buna desfășurare a lucrărilor, 

evaluarea și monitorizarea analizelor și discuţiilor după ce 

acestea au fost prezentate, a avut componenţa: președinte 

prof. univ. dr. ing. Nicolae Golovanov - membru al 

Academiei de Știinţe Tehnice din România, membru în 

conducerea CNR – CME (WEC/ENC); raportor prof. univ. 

dr. ing. Radu Dumitru Pentiuc - director departamentul de 

Electrotehnică, Universitatea “Ștefan cel Mare” din 

Suceava, membru onorific CNR – CME (WEC/ENC); 

membru ing. Alice Răducanu - CNTEE Transelectrica; 

membru ing. Mihaela Constantinescu - OPCOM. 

Manifestarea de la Costinești a fost organizată de Comitetul 

Naţional Român Consiliul Mondial al Energiei - CNR-

CME. 
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Lectoratul de limbă română al Universității „Ștefan cel 

Mare” din cadrul Universității Naționale „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina, organizează vineri, 22 

iunie, masa rotundă internațională „Eminescuîn limbile 



  

 

lumii. Traduceri, receptare critică și academică”, ediția a III-

a. Evenimentul va fi găzduit de universitatea cernăuțeană. 

În deschidere vor expune asist. univ. dr, Gina Puică, 

responsabila Lectoratului de limbă română al Universității 

din Suceava, Liubov Melnychuk, director al Centrului de 

Studii Românești al Universității din Cernăuți, și Eleonora 

Moldovan, consul general al României la Cernăuți. 

Vor susține comunicări științifice conf. univ. dr. Mihaela 

Bucin, de la Catedra de Limba şi Literatura Română a 

Facultăţii Pedagogice Juhász Gyula, Universitatea din 

Szeged, Ungaria, „Străzile Eminescu. Poetul românilor pe 

ungureşte”; lector univ. dr. Raluca Dimian, de la 

Departamentul de Limbi și Literaturi Străine, USV, „Lirica 

eminesciană în germană: Portrete de traducători”. 

Confesiuni: Mircea Lutic, poet și traducător, Cernăuți, 

Ucraina: „Confesiunile unui traducător al lui Eminescu"; 

conf. univ. dr. Veronika Hrytsku, de la Catedra de 

Geografie Economică și Managementul Mediului, 

Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, 

„Cum am descoperit poezia lui Eminescu înainte de a ști 

cine este Eminescu”. Masa rotundă se va încheia cu lecturi 

de poeme eminesciene, discuții, bilanțul celor trei ediții și 

concluzii. 
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Între 14 și 17 iunie 2018, 18 cursanți ai Lectoratului de 

limbă română de la Cernăuți, însoțiți de lector Gina Puică, 



 

 

 

 

Cernăuți au efectuat o 

aplicație practică în 

România 

au efectuat o aplicație practică în România, la invitația și cu 

sprijinul logistic și financiar al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV). 

Grupul a fost constituit din cadre didactice și studenți de la 

departamente tehnice și umaniste ale Universității Naționale 

„Yurii Fedkovici” din Cernăuți (UNYF), uniți de interesul 

pentru limba română, pe care o studiază ca începători sau ca 

avansați. 

Stagiul a fost unul mobil, permițând cursanților să ajungă în 

numeroase localități din Transilvania și din Bucovina, în 

special la Târgu-Mureș, Alba-Iulia, Cluj, Vatra Dornei, 

Câmpulung Moldovenesc, Marginea, Sucevița, Rădăuți, și 

să înțeleagă direct și în profunzime diverse aspecte ale 

culturii românești de ieri și de azi. Au fost vizitate, între 

altele, muzee (Muzeul Unirii din Alba-Iulia, Muzeul Arta 

Lemnului din Câmpulung Moldovenesc), locuri interesante 

turistic și cultural, precum Salina Turda, mănăstiri 

(Sucevița). 

 Diversele vizite au răspuns interesului științific al 

cursanților (în special al cadrelor didactice specialiste în 

geografie, istorie, literatură universală și comparată, limbi 

străine etc.). 

Reamintim că Lectoratul de limbă română al USV de la 

Cernăuți a fost deschis în noiembrie 2014 în baza 

Protocolului de colaborare dintre USV și UNYF. În anul 

universitar în curs, numărul de cursanți înscriși este de 73. 
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Vineri, 22 iunie, începând cu ora 9:30, la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc festivitatea de 

deschiderea a ediției a VI-a a Spartachiadei Profesorilor. 

Evenimentul din acest an se desfășoară sub egida 

Centenarului Marii Uniri, motiv pentru care în concurs s-au 

înscris şi cadre didactice din Cernăuţi – Ucraina, precum şi 

din Republica Moldova. 

Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Suceava, Gheorghe Lazăr susține că acest eveniment care 

promovează sportul, mișcarea pentru sănătate, a crescut de 

la un an la altul. 

„Ediția a VI-a a Spartachiadei Profesorilor este un 

eveniment deosebit pentru că reunește de această dată și 

colegi din Ucraina și Moldova. O altă premieră o reprezintă 

participarea colegilor din Dolj, Bacău, Maramureș.  

Trebuie să le arătăm copiilor și elevilor că facem mișcare, 

mișcarea înseamnă sănătate. Acest lucru trebuie să-l 

transmitem elevilor în orele de educație fizică și în celelalte 

ore”, a transmis Inspectorul general al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Suceava, Gheorghe Lazăr. 

Preşedintele Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, 

Giani Leonte, le-a urat bun venit celor prezenți, în număr 

atât de mare. 

„Mă bucur ca ați venit într-un număr atât de mare, în ciuda 

vremii care nu se arată a fi foarte prietenoasă. Este un 

moment emoționant pentru mine. Ediția a V-a a avut un 



caracter special, pentru că a devenit internațională. Dar 

acum, la ediția a VI-a, am făcut un fel de «mică Românie 

mare», unită prin sport”, a declarat Giani Leonte. 

La eveniment a luat parte și primarul municipiului Suceava, 

Ion Lungu, care a menționat faptul că ediția din acest an a 

Spartachiadei Profesorilor coincide cu Zilele Orașului 

Suceava. 

„Mă bucur că la acest eveniment sunt și participări din afara 

țării, dar și din celelalte județe din țară. Primăria Suceava a 

fost, este și va rămâne alături de acest eveniment”, a spus 

Ion Lungu. 

Rectorul USV, Mihai Dimian, a felicitat Alianța 

Sindicatelor din Învățământ din Suceava pentru că face un 

lucru extraordinar, iar rezultatele acestui lucru se vor vedea 

în viitor. 

„Rezultatele nu se vor vedea astăzi, nu se vor vedea mâine. 

Trebuie să continuăm acest lucru cel puțin 18 ani, să 

ajungem la vârsta maturității, să schimbăm mentalitatea 

tinerilor din această țară. Este nevoie de o încredere mai 

mare, de continuarea și de extinderea acestei activități”, a 

transmis Mihai Dimian. 

La festivitatea de deschidere a Spartachiadei Profesorilor a 

participat și Elena Nandriș, primarul comunei Mahala, din 

Cernăuți. 

„Eu am o vorbă: Suntem un neam, în port și în cântec. 

Acum cred că trebuie să o schimb: Suntem un neam în sport 

și în cântec. Noi suntem români, ca și voi. Noi suntem 



români, de pe timpul lui Ștefan cel Mare, de peste 500 de 

ani. Suntem români în sânge, în cuget, în cântec, în port, iar 

de acum, și în sport”, a declarat Elena Nandriș. 

Spartachiada profesorilor este organizată de Alianța 

Sindicatelor din Învățământ Suceava, în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava şi cu sprijinul Consiliului 

Județean Suceava, Primăria și Consiliul Local Suceava, 

Primăria și Consiliul Local Fălticeni. 

În total, peste 700 de participanţi şi-au anunţat prezenţa la 

ediţia din acest an. Competiţiile vor avea loc la următoarele 

discipline: șah, cros, darts, natație, volei, tenis de masă, 

tenis de câmp, tenis cu piciorul, fotbal, pescuit sportiv, 

badminton, ciclism, street-ball, handbal și lupta cu odgonul. 

 

 


