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CSU Suceava va avea un reprezentant la Campionatul 

European de handbal masculin rezervat echipelor de tineret 

(sub 20 de ani). Portarul echipei locale, Eduard Duman, a 

fost convocat de selecționerul Sandu Iacob pentru 

competiția programată între 19 și 29 iulie, la Celje, în 

Slovenia. România va evolua în Grupa A a turneului final, 

alături de Germania, Islanda și Suedia. 
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Începând cu această săptămână, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) va începe o nouă campanie de 

promovare a concursului de admitere 2018, axată pe județul 

Suceava. În acest an, USV scoate la concurs, pentru toate 

formele de învățământ, circa 5000 de locuri, dintre care 

peste 2200 sunt bugetate. În cadrul acestei campanii, o 

atenție deosebită va fi acordată liceelor din mediul rural, 

absolvenții acestora beneficiind de 38 de locuri bugetate. 

Acțiuni de prezentare a programelor de studiu din cadrul 

celor 10 facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava și de motivare a elevilor din județele Suceava, 

Neamț și Botoșani s-au desfășurat și în lunile martie-aprilie 

ale acestui an. Totodată, USV a avut și are disponibilitatea 

de a primi, pentru un tur de campus, grupurile de elevi 

direct interesate să afle cum se desfășoară viața într-un 



campus universitar. 

Reamintim faptul că USV deschide comunităţii 

absolvenţilor învăţământului preuniversitar şi universitar din 

regiunea de Nord-Est oportunităţi de dezvoltare academică 

şi profesională prin programe de studiu structurate pe cinci 

arii europene de învăţământ superior – ştiinţe sociale, ştiinţe 

inginereşti, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe 

biomedicale. 

Ciclul studiilor universitare de licenţă include un număr de 

42 de programe, având forma de învăţământ de zi, cu 1170 

de locuri finanţate de la buget şi 1170 locuri cu taxă. Dintre 

locurile finanţate, 10 sunt alocate candidaţilor de etnie 

rromă, iar 38, după cum s-a menționat, sunt destinate 

absolvenților de licee din mediul rural. Oferta programelor 

de licență 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. 

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 36 de 

programe, universitatea oferă 595 de locuri fără taxă, dintre 

care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă și 130 

etnicilor români de pretutindeni. Alte 940 de locuri sunt 

disponibile pentru forma de învăţământ cu taxă. 

Sesiunea de admitere 2018 se desfăşoară în perioada 9-19 

iulie, fără sâmbătă și duminică, urmând ca pentru locurile 

rămase neocupate să se organizeze o nouă sesiune în 

perioada 10 – 13 septembrie, fără sâmbătă și duminică. 

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis 



are obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 26 

iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 19 septembrie, 

pentru sesiunea de toamnă. 

Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2018, 

actualizate constant, pot fi obţinute consultând pagina 

http://www.admitere.usv.ro/ 
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Municipiul Suceava se pregăteşte să devină unul dintre 

candidaţii la titlul de „Capitala Tineretului din România” în 

2020, iar pentru realizarea documentaţiei necesare s-a aliat 

cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în cadrul căreia 

funcţionează principalele organizaţii pentru tineret din judeţ. 

„Împreună cu Universitatea Suceava vrem să depunem un 

proiect pentru a candida la titulatura de Capitala Tineretului 

din România în 2020. Din partea primăriei, cel care se 

ocupă de realizarea acestui proiect este consilierul local 

Daniel Prorociuc. 

Sper să reuşim să ne încadrăm până pe 16 iulie, când este 

termenul limită de transmitere a proiectului. Până acum 

oraşele câştigătoare au fost Cluj-Napoca, Timişoara, Bacău 

– anul acesta, Baia Mare – anul viitor, iar în 2020 sperăm să 

fie Suceava”, a precizat primarul Sucevei, Ion Lungu, care a 

avut discuţii pe această temă cu rectorul interimar al USV, 

Mihai Dimian. 

Mai exact, proiectul de candidatură al Sucevei urmează să 

fie realizat de Fundaţia Judeţeană pentru Tineret, Asociaţia 

Studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS), Casa de 

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


Cultură a Studenţilor şi o serie de ONG-uri cu activităţi pe 

probleme de tineret din municipiul Suceava. 

Oraşul care va câştiga acest titlu va primi din partea Băncii 

Comerciale Române (BCR), coiniţiator al programului, un 

premiu în valoare de 50.000 de euro. Acest premiu 

reprezintă atât un punct de pornire pentru finanţarea 

proiectelor propuse de oraşul câştigător al titlului, cât şi o 

resursă disponibilă pentru contribuţia proprie în atragerea de 

surse adiţionale de finanţare. 

Competiţia se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al 

Preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis. 

O serie de paşi importanţi pentru atingerea acestui ţel s-au 

făcut prin constituirea 

Consiliului Consultativ pe probleme de tineret la nivelul 

municipiului Suceava (în 2017, la iniţiativa consilierului 

Daniel Prorociuc), iar anul acesta municipalitatea a  iniţiat o 

serie de consultări publice pe probleme de tineret, 

identificându-se anumite soluţii şi oportunităţi în urma 

cărora Suceava să devină un oraş deschis tinerilor. 
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Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a pus la bătaie sume 

generoase pentru studenţii inventivi, cu idei originale, 

organizând pentru aceştia o competiţie de proiecte 

studenţeşti. 



 

 

 

În urma evaluării propunerilor depuse, Casa de Cultură a 

selectat opt proiecte câştigătoare, pentru care va oferi o 

finanţare de 125.123 de lei. 

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, proiectele sunt din sfera 

sportivă, culturală, ecologică, media şi de orientare în 

carieră, sunt de impact, dezvoltă creativitatea studenţilor, 

promovează tinerele talente studenţeşti şi propune 

modalităţi diverse de petrecere a timpului liber. 

Cei mai mulţi bani merg către un proiect al Grupului de 

Iniţiativă al Românilor din Basarabia (GIRB), care va primi 

33.500 de lei. 

 Care sunt cele opt proiecte câştigătoare? 

Proiectul către care vor fi direcţionaţi cei mai mulţi bani 

este „Street Workout”, depus de studenţii din cadrul 

Grupului de Iniţiativă al Românilor din Basarabia (GIRB), 

care va primi 33.500 de lei. 

„Street Workout” îşi propune promovarea sportului în 

rândul studenţilor din cadrul USV. Acesta presupune 

construcţia unui complex sportiv în aer liber, amplasat în 

campusul universitar, pentru a motiva tinerii să practice 

sportul fără a fi nevoie să investească resurse financiare. 

„Pe termen lung proiectul «Street Workout» va fi 

responsabil de crearea unei comunităţi studenţeşti unite prin 

sport”, spun iniţiatorii. 

Un alt proiect acceptat pentru finanţare aparţine Asociaţiei 

Cultural Educative Arcanul USV şi are o valoare de 27.000 



de lei. Obiectivele proiectului „Spectacol aniversar 

ARCANUL 55” vizează realizarea unui eveniment cultural-

artistic cu participarea a trei ansambluri artistice studenţeşti 

(„Doina Timişului” – Timişoara, Mugurelul - Iaşi, 

Mărţişorul – Cluj-Napoca), achiziţionarea de costume 

populare necesare formaţiei de jocuri populare a 

ansamblului, desfăşurarea primului festival naţional 

studenţesc la Suceava, punerea în valoare a folclorului, 

cultivarea dragostei şi respectului pentru obiceiurile 

tradiţionale româneşti etc. 

Un alt proiect care va beneficia de o finanţare consistentă 

este „SCOP - Studenţi Conştienţi - Oportunitate 

Profesională”, care va primit 24.137 de lei, acesta 

aparţinând studenţilor din cadrul Asociaţia Studenţilor 

Implicaţi în Dezvoltarea Carierei (AStIDC). Proiectul îşi 

propune organizarea de traininguri pe mai multe domenii: 

Marketing, IT, Public Speaking, Leadership, Vânzări şi 

Primul interviu. Scopul acestora este de a oferi o gamă largă 

de cunoştinţe studenţilor de la mai multe facultăţi şi 

specializări. 

„Touchball pentru toţi” a fost depus de către studenţi din 

cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi primeşte o 

finanţare de 19.450 de lei. 

„Noi ne propunem prin acest proiect să instruim o generaţie 

de studenţi, viitori profesori de educaţie fizică şi sportivă, să 

practice un nou joc sportiv, creat la Suceava, să se constituie 

în profile de buni demonstranţi şi să popularizeze la rândul 

lor acest joc în şcolile şi liceele unde vor activa. Totodată, 



vrem prin intermediul acestui proiect să facem cunoscut 

lumii acest joc intitulat «Touchball» inventat la USV”, au 

menţionat iniţiatorii. 

Proiectul „Film Studenţesc «Floare Rară»” va primit 7.000 

de lei, acesta fiind semnat de studenţii George Cătălin 

Cioban şi Bogdan Pătrăuceanu, de la Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 

Proiectul va implica studenţi ai USV, fiecare având un rol în 

realizarea proiectului, precum actor, cameraman, editor. De 

asemenea, vor avea şansa să înveţe cum să opereze o 

cameră video, să îşi arate talentele actoriceşti şi să înveţe 

cum se montează un astfel de scurtmetraj. 

Un alt proiect aprobat de Casa de Cultură a Studenţilor este 

„Cupa voluntarului”, a Grupului de Iniţiativă al Românilor 

din Basarabia, în valoare de 6.600 de lei. 

Acesta are drept obiectiv general promovarea sportului în 

rândul studenţilor din cadrul USV, precum şi formarea şi 

promovarea conceptului de viaţă activă şi sănătoasă prin 

intermediul sportului. 

Penultimul proiect care va primi finanţare este „Become”, 

depus de către studenţii din cadrul AISEC, în valoare de 

6.580 de lei. 

„Become” este un proiect ce urmăreşte să îi susţină pe 

studenţi în alegerile de orientarea în carieră. Ideea generală 

a proiectului este de a crea spaţii unde studenţii îşi pot 

dezvolta atât abilităţile practice, cât şi cele teoretice în arii 



precum business, antreprenoriat, IT sau jurnalism. 

Ultimul proiect acceptat este „Green days”, depus de 

studenţii din cadrul GIRB, în valoare de 856,92 de lei. Acest 

proiect are ca scop protejarea mediului înconjurător şi 

promovarea unui mod de viaţă sănătos. 

Printre activităţile din proiect amintim colectarea şi 

evacuarea deşeurilor din spaţiile publice, sădirea copacilor 

şi un seminar practic.  
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Începând cu această săptămână, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava (USV) va începe o nouă campanie de 

promovare a concursului de admitere 2018, axată pe judeţul 

Suceava. În acest an, USV scoate la concurs, pentru toate 

formele de învăţământ, circa 5.000 de locuri, dintre care 

peste 2.200 sunt bugetate. În cadrul acestei campanii, o 

atenţie deosebită va fi acordată liceelor din mediul rural, 

absolvenţii acestora beneficiind de 38 de locuri bugetate. 

Acţiuni de prezentare a programelor de studiu din cadrul 

celor 10 facultăţi ale Universităţii din Suceava şi de 

motivare a elevilor din judeţele Suceava, Neamţ şi Botoşani 

s-au desfăşurat şi în lunile martie-aprilie ale acestui an. 

Totodată, USV anunţă că are disponibilitatea de a primi, 

pentru un tur de campus, grupurile de elevi direct interesate 

să afle cum se desfăşoară viaţa într-un campus universitar. 

Ciclul studiilor universitare de licenţă include 42 de 

programe, având forma de învăţământ de zi, cu 1.170 de 

locuri finanţate de la buget şi 1.170 de 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 şi 250 de 

locuri bugetate pentru etnicii români de pretutindeni, dintre 

care 240 sunt cu bursă. Forma de învăţământ la distanţă (ID) 

beneficiază de 530 de locuri, repartizate pe 9 programe de 

studiu. 

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 36 de 

programe, universitatea oferă 595 de locuri fără taxă, dintre 

care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie romă şi 130 

etnicilor români de pretutindeni. Alte 940 de locuri sunt 

disponibile pentru forma de învăţământ cu taxă. 

Sesiunea de admitere 2018 se desfăşoară în perioada 9-19 

iulie, fără sâmbătă şi duminică, urmând ca pentru locurile 

rămase neocupate să se organizeze o nouă sesiune în 

perioada 10-13 septembrie, fără sâmbătă şi duminică. Pentru 

a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are 

obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 26 

iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 19 septembrie, 

pentru sesiunea de toamnă. 

Informaţii detaliate despre procesul de admitere 2018, 

actualizate constant, pot fi obţinute consultând pagina 

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

 

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi 

într-o conferință de presă că, împreună cu Universitatea 

Ștefan cel Mare, municipiul reședință de județ va depune un 

proiect privind desemnarea Sucevei drept „Capitală 

Europeană a Tineretului”. Dacă proiectul, pentru care a fost 

desemnat responsabil consilierul local Daniel Prorociuc va 

fi acceptat, orașul Suceava ar putea dobândi acest statut 

pentru anul 2019 ori 2020. Ion Lungu a spus că s-au purtat 

discuții în acest sens cu rectorul Universității sucevene, 

Mihai Dimian. 

 


