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Echipa Universității „Ștefan cel Mare” va urca joi dimineață 

în avion cu destinația Portugalia, acolo unde participă la 

Campionatul European Universitar la handbal masculin. 

Trupa condusă de Adi Chiruț și Iulian Andrei va aborda 

competiția de la Coimbra din postura de campioană en-titre. 

„Mergem în Portugalia să ne luptăm să păstrăm titlul 

câștigat în 2017. Deși avem un lot mult mai bun decât cel de 

anul trecut, sunt convins că adversarii nu ne vor mai trata de 

sus de această dată”, crede antrenorul Adi Chiruț.  

Echipa suceveană a obținut dreptul de a participa la 

Campionatul European Universitar, după ce a câștigat faza 

națională a competiției. În finala disputată, la jumătatea 

lunii mai, în sala „Dumitru Bernicu”, Burlacu și compania 

au bătut echipa Universității din Pitești cu 39-23. 

USV Suceava va miza la turneul din Portugalia pe 

următorul lot de jucători: Cristian Tcaciuc, Daniel Bobeică - 

Bogdan Baican, Gabriel Burlacu, Cătălin Costea, andrei 

Olariu, Sebastian Plocoșer, Alin Petrea, Mihai Sandu, Andi 

Tofănel, Adrian Tîrzioru și Alexandru Poteră.  

Jucătorii care vor rămâne la Suceava, printre care un grec și 

un moldovean aflați în probe, se vor antrena separat sub 

comanda tehnicianului echipei a doua, Ioan Tcaciuc.  

Conducerea echipei locale de handbal a perfectat primele 

meciuri amicale din această vară. CSU Suceava va debuta în 

noua ediție a Ligii Zimbrilor la handbal masculin pe 5 

septembrie, când va primi pe teren propriu replica formației 

CSM București.   
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a anunțat, joi, într-o 

conferință de presă, că un program de studii de medicină, cu 

durata de 6 ani, ar urma să fie înființat, probabil, peste 3 ani 

la USV. Un prim pas în acest sens îl constituie înființarea 

unui program de studii de licență de asistență medicală 

generală, care ar urma să intre în oferta educațională a 

institușiei începând de anul viitor, fiind în pregătire și un 

program de master în cadrul Departamentului de Sănătate și 

Dezvoltare Umană.  

El a spus că pentru realizarea acestor obiective au fost 

purtate discuții cu conducerea Spitalului Județean de 

Urgență Suceava, cu managerul Vasile Rîmbu, fiind 

solicitată și o situație a medicilor care au obținut deja titlul 

de doctor în științe medicale și care au publicate articole și 

studii medicale în reviste de specialitate. 

Rectorul interimar a mai spus că, de anul viitor, în oferta 

USV ar urma să fie inclus și programul de studii de licență 

psihologie, fiind deja înaintată documentația, care este în 

curs de evaluare în vederea acreditării de către Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

(ARACIS).  

El a subliniat că, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanți 

ai conducerilor unor universități de medicină și farmacie, a 

înțeles că una dintre problemele cu care au început să se 

confrunte aceste instituții o reprezintă scăderea atractivității 

pentru o carieră didactică universitară, determinată și de 

faptul că, în urma majorării salariilor din sistemul sanitar,  



s-au creat anumite discrepanțe între remunerarea normei în 

spital și cea a normei didactice în universitate.  
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Sesiunea de admitere din iulie a început, luni,  la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava care organizează 

concurs pentru ocuparea celor aproximativ 5000 de locuri, 

iar în prima zi s-au înscris 133 de candidaţi pentru 

programele de studii de licenţă, masterat şi de conversie 

profesională. 

Potrivit USV, pentru studiile universitare de licenţă cursuri 

de zi s-au înscris 75 de candidaţi cu un total de 111 opţiuni, 

pentru licenţă - învăţământ la distanţă s-au înscris 15 

candidaţi cu un total de 16 opţiuni, la programul de 

conversie profesională s-au înscris 3 candidaţi, la programul 

de licenţă - locuri speciale pentru absolvenţii de liceu din 

mediul rural s-au înscris 4 candidaţi cu un total de 6 opţiuni, 

la programul de studii masterale s-au înscris 35 de candidaţi 

cu 39 de opţiuni, iar la programul de masterat pentru 

locurile destinate românilor de pretutindeni s-au înscris 4 

candidaţi cu un total de 4 opţiuni. Calendarul concursului de 

admitere organizat de USV prevede că înscrierea și interviul 

se desfăşoară în perioada  9-17/18 iulie, fără sâmbătă și 

duminică, pentru specializările unde există probe şi în  

perioada 9-19 iulie, fără sâmbătă și duminică, pentru 

specializările unde nu există probe. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează 

concurs de admitere pentru cele aproximativ 5000 de locuri 

existente, peste 2200 dintre ele fiind finanțate de la bugetul 

de stat. 



Potrivit USV, cele zece facultăți ale instituţiei oferă 42 de 

programe de studii de licență, în domenii diferite, corelate 

cu piața muncii, iar absolvenții de liceu din acest an sau din 

serii anterioare au posibilitatea de a candida pentru unul din 

cele 1170 de locuri finanțate de la buget, la forma de 

învățământ cu frecvență (IF), pentru unul din cele 1170 de  

locuri cu taxă  sau pentru unul dintre cele 530 de locuri 

pentru forma de învățământ la distanță (ID), care se 

organizează în pentru 9 programe de studii. 

Sursa citată menţionează că primii 120 de candidați care au 

absolvit un liceu din mediul rural și se vor înscrie la un 

program de licență al Universității vor beneficia de scutire 

de la plata taxei de înscriere. În plus, în acest an, USV oferă 

38 de locuri bugetate, cu posibilitatea suplimentării, 

absolvenților de licee din mediul rural. 

La concursul de admitere la USV din acest an există 10 

locuri destinate candidaților de etnie rromă, precum şi 130 

de locuri pentru programele de master destinate românilor 

de pretutindeni. 

 


