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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) sprijină 

studenţii cu risc de excluziune şi proveniţi din medii 

defavorizate prin intermediul unui proiect demarat de 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică - 

„Construieşte-te în perspectivă! Vizibilitate şi acces pentru 

tinerii din mediile defavorizate – COMPETIV”. 

Printre obiectivele principale ale proiectului se regăseşte şi 

susţinerea, din cofinanţare, a taxei de înscriere pentru 120 

de elevi care sunt absolvenţi ai liceelor din mediul rural. 

În acest sens, în actuala sesiune de admitere, primii 120 de 

candidaţi care au absolvit un liceu din mediul rural şi se vor 

înscrie la un program de licenţă al USV vor beneficia de 

scutire de la plata taxei de înscriere. 

Proiectul mai vizează: promovarea ofertei educaţionale a 

USV în rândul elevilor din cel puţin 10 licee provenite din 

medii defavorizate, prin implicarea studenţilor cu risc de 

excluziune şi proveniţi din medii defavorizate; susţinerea, 

din cofinanţare, a 30 de burse speciale pentru studenţii 

proveniţi din medii defavorizate, în vederea reducerii 

abandonului universitar; acordarea de sprijin studenţilor, în 

special celor proveniţi din medii defavorizate, în vederea 

reducerii abandonului universitar; organizarea de campanii 

de conştientizare privind importanţa stagiilor de practică, de 



internship şi a voluntariatului, prin organizarea de 

conferinţe adaptate domeniilor de consiliere din USV 

(ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi ştiinţe inginereşti). 

De asemenea, este vizată creşterea numărului de studenţi 

care finalizează studiile, precum şi sporirea accesului la 

educaţie prin atragerea unui număr cât mai mare de studenţi 

proveniţi din mediile defavorizate. 

Proiectul este finanțat de Ministerul Educației Naționale 

prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, fiind coordonat de 

conf. univ. dr. Mariana Lupan, prodecan al Facultății de 

Științe Economice și Administrație Publica din cadrul USV. 
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 Începnd de luni, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a 

dat startul primei sesiuni de admitere pentru programele de 

licență și masterat ale celor zece facultăți din cadrul 

instituției. 

Programele de licență, la zi, au adunat492 de candidați, iar 

pentru programele în regim de învățământ la distanță și-au 

depus dosarele 45 de absolvenți de liceu.  

Potrivit rectorului interimar al instituției prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian, „sunt 537 de candidați înscriși ca și-au 

exprimat 903 opțiuni pentru programele de lincență USV, 

cu 23 % mai mulți decât îm primele zile ale admiterii din 

2017. La aceștia se mai adaugă 57 de candidați înscriși pe 

locurile pentru români de pretutindeni”. 

Cât privește programele de masterat, sunt 201 candidați 

înscriși, care și-au exprimat 366 opțiuni pentru programele 

de master USV, cu 48 % mai mulți decât în primele trei zile 



ale admiterii din 2017. La aceștia se mai adaugă opt 

candidați înscriși pe locurile pentru români de pretutindeni.  

Deocamdată, specializările Contabilitate și informatică de 

gestiune (34 de candidați), Drept (36 de candidați), 

Calculatoare (48 de candidați), Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar (62 de candidați) sunt în topul 

preferințelor celor care au depus dosare de înscriere la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, acestea adunând 

cei mai mulți candidați interesați de la startul admiterii.  
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Echipa de handbal a Clubului Sportiv Universitar din 

Suceava continuă discuțiile cu mai mulți jucători în vederea 

completării lotului și dublării lui pe posturi. În această 

săptămână, oficialii clubului sucevean au ajuns la o 

înțelegere cu un jucător grec, Nikolas Siamatas. În vârstă de 

25 de ani, handbalistul grec evoluează pe postul de iner 

dreapta, acolo unde-l va dubla pe experimentatul Cristian 

Adomnicăi.  

„Am aflat de acest jucător grec prin intermediul unor 

prieteni și după mai multe zile de probă și discuții am ajuns 

la o înțelegere cu el. Este un jucător talentat, care știe jocul 

nostru și cred că se va adapta destul de repede. Sunt convins 

că ne va ajuta în acest campionat pe postul de inter dreapta, 

unde-l va dubla pe Cristi Adomnicăi. Mai suntem în discuții 

cu câțiva jucători de perspectivă, în special pentru echipa a 

doua de care se ocupă antrenorul Ion Tcaciuc. În același 

timp am discutat și cu mai mulți jucători care au terminat 

junioratul la Loceul cu Program Sportiv din Suceava. Ne 

dorim să discutăm cu cei de la LPS Suceava și pentru 



jucători care sunt încă juniori, iar în plus vom promova și 

jucătorii din pepiniera proprie aflați în ultimul an de juniori 

II, care au voie să joace în Divizia A”, a explicat antrenorul 

Adrian Chiruț. 

Ieri, handbaliștii Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au 

ajuns în Portugalia, acolo unde vor reprezenta România la 

Campionatul European Universitar de handbal, competiție 

la care participă din postura de campioană en-titre. 
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CSU Suceava și-a acoperit postul de inter dreapta, odată cu 

transferul grecului Nikolas Siamatas. 

Nikolas Siamatas este cel de-al cincilea transfer făcut de 

gruparea suceveană în acestă vară, după portarul Valeriu 

Erhan (Dunărea Călărași), pivotul Alexandru Ionescu 

(Știința Bacău), centrul Maxim Oancea (Știința Bacău) și 

interul dreapta Cristian Adomnicăi (AHC Potaissa Turda). 

Siamatas se pregătește la Suceava alături de restul 

componenților lotului care nu au făcut deplasarea în 

Portugalia pentru Campionatul European Universitar.  
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Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava derulează proiectul „Dezvoltarea 

cantitativă și calitativă a Grădinii Botanice a USV – 

DENDRO-PLUS”, finanțat de Ministerul Educației 

Naționale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, care are 

ca principale obiective dezvoltarea grădinii botanice din 

Campusul II al USV prin completarea sectorului Vegetația 

României, crearea unei pepiniere forestiere în cadrul 

sectorului Didactico-experimental și continuarea 



activităților întreprinse prin proiectul finanțat anterior  

(„Dezvoltarea cantitativă și calitativă a colecției 

dendrologice – DECADENDRO”), anunță USV. 

Potrivit sursei citate, proiectul se încadrează în strategia 

actuală de dezvoltare a USV și continuă extinderea 

infrastructurii universitare, a bazelor de practică, precum și 

susținerea activităților didactice și de cercetare. De 

asemenea, îmbunătățirea calității programelor de studiu, dar 

și creșterea atractivității mediului universitar pentru 

absolvenții de liceu, mai ales pentru cei care provin din 

medii defavorizate, constituie unele dintre obiectivele 

principale vizate. 

„Prin proiectul «Dezvoltarea cantitativă și calitativă a 

Grădinii Botanice a USV – DENDRO-PLUS» se are în 

vedere derularea stagiilor de pregătire practică a studenților 

din cadrul Facultății de Silvicultură, desfășurarea de 

activități specifice domeniilor de studiu (Silvicultură, 

Ecologie și protecția mediului), prin implicarea studenților 

în urmărirea dinamicii plantațiilor, măsurători pentru 

crearea unor baze de date, precum și lucrări de îngrijire și 

extindere a spațiilor verzi din cadrul USV”, se precizează în 

comunicat. 

Un alt obiectiv propus în proiect este organizarea unui 

workshop privind promovarea și valorificarea rezultatelor 

proiectului, cu participarea tuturor factorilor implicați în 

activități de conservare și gestionare a zonelor verzi. 

 



De menționat este că proiectul este coordonat de șef lucrări 

ing. dr. Cezar Valentin TOMESCU, cadru didactic al 

Facultății de Silvicultură din cadrul USV 
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Educație 

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava derulează proiectul „Dezvoltarea 

cantitativă și calitativă a Grădinii Botanice a USV – 

DENDRO-PLUS”, finanțat de Ministerul Educației 

Naționale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, care are 

ca principale obiective dezvoltarea grădinii botanice din 

Campusul II al USV prin completarea sectorului Vegetația 

României, crearea unei pepiniere forestiere în cadrul 

sectorului Didactico-experimental și continuarea 

activităților întreprinse prin proiectul finanțat anterior 

(„Dezvoltarea cantitativă și calitativă a colecției 

dendrologice – DECADENDRO”). 

Proiectul se încadrează în strategia actuală de dezvoltare a 

USV și continuă extinderea infrastructurii universitare, a 

bazelor de practică, precum și susținerea activităților 

didactice și de cercetare. De asemenea, îmbunătățirea 

calității programelor de studiu, dar și creșterea atractivității 



mediului universitar pentru absolvenții de liceu, mai ales 

pentru cei care provin din medii defavorizate, constituie 

unele dintre obiectivele principale vizate. 

Prin proiectul „Dezvoltarea cantitativă și calitativă a 

Grădinii Botanice a USV – DENDRO-PLUS” se are în 

vedere derularea stagiilor de pregătire practică a studenților 

din cadrul Facultății de Silvicultură, desfășurarea de 

activități specifice domeniilor de studiu (Silvicultură, 

Ecologie și protecția mediului), prin implicarea studenților 

în urmărirea dinamicii plantațiilor, măsurători pentru 

crearea unor baze de date, precum și lucrări de îngrijire și 

extindere a spațiilor verzi din cadrul USV. Un alt obiectiv 

propus în proiect este organizarea unui workshop privind 

promovarea și valorificarea rezultatelor proiectului, cu 

participarea tuturor factorilor implicați în activități de 

conservare și gestionare a zonelor verzi. Proiectul este 

coordonat de șef lucrări ing. dr. Cezar Valentin TOMESCU, 

cadru didactic al Facultății de Silvicultură din cadrul USV. 
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Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 

participă la Campionatul European Universitar de handbal 

masculin, ce se va desfăşura la Coimbra - (Portugalia), 

având ca obiectiv apărarea titlul de campioană europeană 

universitară, câştigat anul trecut în Spania. 

Potrivit purtătorului de cuvânt al USV Suceava, Codruţ 

Şerban, competiţia va avea loc în perioada 12-20 iulie, iar 



delegaţia suceveană va fi formată din membrii echipei CSU 

Suceava: Florin Bogdan Baican, Ciprian Daniel Bobeică, 

Gabriel Sebastian Burlacu, Cătălin Sabin Costea, Andrei 

Marius Olariu, Alexandru Potera, Sebastian Polocoşer, 

George Alin Petrea, Mihai Marcel Sandu, Andi Tofănel, 

Vasile Cristian Tcaciuc, Adrian Ştefan Tîrzioru. Antrenori 

vor fi Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei, staff-ul fiind 

completat de kinetoterapeutul echipei, Octavian Andreica. 

„În plin proces de admitere organizat de USV, parcursul 

echipei – emblemă a Universităţii din Suceava – devine 

extrem de important, întrucât, de-a lungul ultimilor ani, 

jucătorii suceveni au constituit un exemplu prin capacitatea 

de a îmbina sportul cu activităţile academice, perseverenţă, 

fair play, disciplină, iar meciurile de handbal găzduite la 

Suceava de CSU au reprezentat mereu o alternativă 

atractivă de petrecere a timpului liber pentru studenţii 

USV”, se arată într-un comunicat remis presei. 
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În perioada 12-13 Iulie 2018, la Universitatea Ștefan cel 

Mare din Suceava va avea loc conferința intitulată Discurs 

critic și variație lingvistică, ediția a VIII-a. 

Dedicată prioritar doctoranzilor, conferința închide seria de 

manifestări închinate Marii Uniri de la 1918 și se intitulează 

Memorie, discurs, literatură. Dată fiind amplitudinea 

tematică, organizatorii – Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava şi Asociația pentru studii filologice – Akademos – 

au decis cooptarea unei universități din străinătate ca 

partener, ediția-jubileu din 2018 beneficiind astfel de girul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentului de Filologie, Literatură şi Lingvistică de la 

Universitatea din Pisa, Italia. În acest cadru, și-au anunțat 

participarea peste optzeci de profesori, doctoranzi și 

masteranzi de la universități din România și din străinătate 

(Universitatea din București, Universitatea Dunărea de Jos 

din Galați, Institutul de Lingvistică al Academiei Române 

Iorgu Iordan – Al. Rosetti, Universitatea din Craiova, 

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca, Memorialul Ipotești – Centrul Național de 

Studii Mihai Eminescu, Universitatea Dschang, Camerun, 

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, Republica 

Moldova, Universitatea din Oviedo, Spania / Universitatea 

din Zurich, Elveția, Universitatea Hassan II, Casablanca, 

Maroc).  

După ceremonia de deschidere a conferinței de joi, 12 iulie, 

2018, ora 10 (Aula din Corpul E), se vor susține două 

conferințe în plen: Comment dire la guerre? Le regard d’une 

génération infortunée – Antonietta SANNA de la 

Universitatea din Pisa și O gramatică a limbii române de la 

1918 – Rodica NAGY, de la Universitatea Ștefan cel Mare 

din Suceava. De asemenea, în același cadru va avea loc 

lansarea volumului Profesorul nostru lui D. Irimia, 

coordonat de Cristina Irimia și de Dinu Moscal și apărut 

recent la Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 

în colecția Personalităţi ale Universităţii Alexandru Ioan 

Cuza din Iaşi. Volumul va fi prezentat de Ala Sainenco, de 

Gh. Moldoveanu și de Rodica Nagy. 
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 Echipa de handbal masculin a Universității Ștefan cel Mare 

din Suceava va participa la Campionatul European 

Universitar de handbal masculin, care se va desfășura la 

Coimbra (Portugalia), cu obiectivul de a-și apăra titlul de 

campioană europeană universitară, câștigat anul trecut, în 

Spania. 

Jocurile echipei sucevene vor fi transmise live în Gradina 

Englezească, situată în campusul USV, și în Book Cafe. 

Sunt așteptați toți cei care doresc să intre în atmosfera 

campionatului universitar european de handbal masculin și 

să îi susțină pe handbaliștii suceveni. În plin proces de 

admitere organizat de USV, parcursul echipei – emblemă a 

Universității din Suceava devine extrem de important, 

întrucât, de-a lungul ultimilor ani, jucătorii suceveni au 

constituit un exemplu prin capacitatea de a îmbina sportul 

cu activitățile academice, perseverență, fairplay, disciplină, 

iar meciurile de handbal găzduite la Suceava de CSU au 

reprezentat mereu o alternativă atractivă de petrecere a 

timpului liber pentru studenții USV. 

Amintim faptul că Jocurile Universitare Europene de la 

Coimbra 2018 sunt prezentate drept cel mai important 

eveniment sportiv universitar al anului și cea mai mare 

competiție multisport organizată vreodată în Portugalia. 

Sunt așteptați peste 4.000 de participanți de la universitățile 

cu profil sportiv de vârf din Europa, care vor concura în 13 

categorii de sporturi: badminton, baschet, baschet 3×3, 

kaiac-canoe sprint, handbal, fotbal, futsal, judo, canotaj, 

rugby, tenis de masă, tenis, volei. 

S.M. Dezvoltarea cantitativă 

și calitativă a Grădinii 

http://www.newsme.ro Actualitate Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava derulează proiectul „Dezvoltarea 



Botanice a USV cantitativă și calitativă a Grădinii Botanice a USV – 

DENDRO-PLUS”, finanțat de Ministerul Educației 

Naționale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, care are 

ca principale obiective dezvoltarea grădinii botanice din 

Campusul II al USV prin completarea sectorului Vegetația 

României, crearea unei pepiniere forestiere în cadrul 

sectorului Didactico-experimental și continuarea 

activităților întreprinse prin proiectul finanțat anterior 

(„Dezvoltarea cantitativă și calitativă a colecției 

dendrologice - DECADENDRO”). 

Prin proiectul „Dezvoltarea cantitativă și calitativă a 

Grădinii Botanice a USV – DENDRO-PLUS” se are în 

vedere derularea stagiilor de pregătire practică a studenților 

din cadrul Facultății de Silvicultură, desfășurarea de 

activități specifice domeniilor de studiu (Silvicultură, 

Ecologie și protecția mediului), prin implicarea studenților 

în urmărirea dinamicii plantațiilor, măsurători pentru 

crearea unor baze de date, precum și lucrări de îngrijire și 

extindere a spațiilor verzi din cadrul USV.  

Un alt obiectiv propus în proiect este organizarea unui 

workshop privind promovarea și valorificarea rezultatelor 

proiectului, cu participarea tuturor factorilor implicați în 

activități de conservare și gestionare a zonelor verzi. 

Proiectul este coordonat de șef lucrări ing. dr. Cezar 

Valentin TOMESCU, cadru didactic al Facultății de 

Silvicultură din cadrul USV.  

Cristi 

Ochrim Proiect pentru 
https://vivafm.ro Știri / Suceava Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava derulează proiectul „Dezvoltarea 



dezvoltarea cantitativă și 

calitativă a grădinii 

botanice a USV 

cantitativă și calitativă a Grădinii Botanice a USV – 

DENDRO-PLUS”, finanțat de Ministerul Educației 

Naționale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională. 

Proiectul are ca principale obiective dezvoltarea grădinii 

botanice din Campusul II al USV prin completarea 

sectorului „Vegetația României”, crearea unei pepiniere 

forestiere în cadrul sectorului Didactico-experimental și 

continuarea activităților întreprinse prin proiectul finanțat 

anterior („Dezvoltarea cantitativă și calitativă a colecției 

dendrologice – DECADENDRO”). 

Proiectul se încadrează în strategia actuală de dezvoltare a 

USV și continuă extinderea infrastructurii universitare, a 

bazelor de practică, precum și susținerea activităților 

didactice și de cercetare. 

De asemenea, îmbunătățirea calității programelor de studiu, 

dar și creșterea atractivității mediului universitar pentru 

absolvenții de liceu, mai ales pentru cei care provin din 

medii defavorizate, constituie unele dintre obiectivele 

principale vizate. 

Prin proiectul „Dezvoltarea cantitativă și calitativă a 

Grădinii Botanice a USV – DENDRO-PLUS” se are în 

vedere derularea stagiilor de pregătire practică a studenților 

din cadrul Facultății de Silvicultură, desfășurarea de 

activități specifice domeniilor de studiu (Silvicultură, 

Ecologie și protecția mediului), prin implicarea studenților 

în urmărirea dinamicii plantațiilor, măsurători pentru 

crearea unor baze de date, precum și lucrări de îngrijire și 



extindere a spațiilor verzi din cadrul USV. 
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