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Începând de astăzi, Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV) dă startul primei sesiuni de admitere 

pentru programele de licenţă şi masterat ale celor zece 

facultăţi din cadrul instituţiei. 

Pentru viitorii boboci ai USV, instituţia pune la bătaie 

1.180 de locuri bugetate în cadrul celor 43 de programe 

de studii de licenţă de la cele zece facultăţi, o oferă mai 

generoasă comparativ cu 2018. 

Pe lângă locurile subvenţionate de la bugetul de stat, 

USV mai scoate la concurs peste 1000 de locuri cu 

taxă. Forma de învăţământ la distanţă (ID) beneficiază 

de un număr de 400 de locuri, repartizate pe 9 

programe de studiu, iar pentru cele 10 programe de 

conversie profesionale au fost atribuite 210 locuri cu 

plată. Cât priveşte oferta Universităţii „Ştefan cel 

Mare” pentru masterat, aceasta este mai bogată faţă de 

anul precedent şi cuprinde 650 de locuri la buget. 

Acestora li se adaugă locurile bugetate destinate 

studenţilor etnici români de pretutindeni: 300 locuri 

pentru licenţă (pentru 200 dintre ei USV oferă cazare 

în ordinea mediilor), 150 de locuri pentru masterat, dar 

şi locuri subvenţionate pentru romi. 

 

Sesiunea de admitere 2019 se desfăşoară în perioada 

15-31 iulie, urmând ca pentru locurile rămase 

neocupate să se organizeze o nouă sesiune în perioada 

www.ziaruldepenet.ro 

13.07.19 

 

www.zdbc.ro 

12.07.19 



9-20 septembrie. Pentru a confirma locul ocupat, 

candidatul declarat admis are obligaţia de a se 

înmatricula cel târziu până la data de 30 iulie, pentru 

sesiunea de vară, respectiv  20 septembrie, pentru 

sesiunea de toamnă. 

Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2019, 

actualizate constant, pot fi obţinute consultând pagina 

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

 

- 15 iulie, prima zi de 

înscriere la USV 

https://www.radiotop.ro Știri Luni, 15 iulie, începe admiterea la universitatea 

suceveană. Din anul de învăţămînt 2019-2020, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va 

funcționa o nouă specializare: Psihologie. Rectorul 

Valentin Popa mai spunea în urmă cu o lună că dacă se 

va primi acceptul Agenției Române de Asigurare a 

Calității în Învățămîntul Superior -ARACIS, atunci din 

toamnă vor mai fi introduse două specializări: Asistent 

Medical și Media Digitală. Rectorul Popa mai spunea 

că la admitere din vară vor fi scoase la concurs 1.180 

de locuri la licență, 650 la masterat și 49 la doctorat. 

Acestea sînt locuri bugetate. Pe de ală parte, taxele au 

rămas la același nivel ca anul trecut. La universitatea 

din Suceava funcţionează 43 de programe de licență. 

Beatrice 

Oșean 

Săptămâna viitoare se 

desfășoară admiterea la 

USV: 1.180 de locuri 

fără taxă 

http://www.ziaruldepenet.ro Știri locale Universitatea Ştefan cel Mare Suceava organizează 

sesiune de admitere în perioada 15 – 20 iulie pentru 

specializările unde există probe și între 15 – 23 iulie, 

fără ziua de duminică, pentru specializările fără probe, 

pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat la cele 

10 facultăţi. 

 



Ciclul studiilor universitare de licenţă promovează 

43de programe, având forma de învăţământ de zi, cu 

1.180 de locuri finanţate de la buget şi 1.030 locuri cu 

taxă. 

Dintre locurile finanţate, 10 sunt alocate candidaţilor 

de etnie rromă, iar 50 absolvenților de licee din mediul 

rural. Oferta programelor de licență include 300 de 

locuri bugetate destinate românilor de pretutindeni. 

Forma de învăţământ la distanţă beneficiază de 400 de 

locuri, repartizate pe 9 programe de studii. 

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 

34 de programe, USV oferă 650 de locuri fără taxă, 

dintre care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, 

la care se adaugă 150 de locuri pentru românii de 

pretutindeni. 

Alte 640 de locuri sunt disponibile pentru forma de 

învăţământ cu taxă. În ceea ce priveşte studiile de 

doctorat, USV scoate la concurs 49 de locuri, dintre 

care pentru rromi 4 locuri, 23 cu bursă, pentru forma 

de învăţământ cu frecvenţă şi 22 fără bursă, pentru 

forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă 

redusă. 14 locuri sunt destinate românilor de 

pretutindeni, acestora adăugându-se 80 de locuri cu 

taxă, dintre care 33 la Şcoala Doctorală de Ştiinţe 

Aplicate şi Inginereşti și 47 la Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Socio-Umane. 

Oferta educaţională a universităţii include şi 210 locuri 

cu taxă pentru cele 10 programe de conversie 



profesională. După prima sesiune de admitere, pentru 

locurile rămase neocupate se va organiza o nouă 

sesiune în perioada  9 – 16 septembrie. Pentru a 

confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are 

obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 

30 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 

septembrie pentru sesiunea de toamnă. 

- Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor: prima 

promoție de specialiști 

cu diplomă dublă UTM 

– USV 

www.portal-ro.com 
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- Pe 9 iulie 2019 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, România, Facultatea de Inginerie Electrică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor a avut loc examenul de 

disertație susținut de studenții Facultăţii Calculatoare, 

Informatică şi Microelectronică (programele de studii: 

„Calculatoare și rețele informaționale” și „Tehnologia 

informației”). 

Această oportunitate a fost posibilă datorită Acordului 

încheiat între Universitatea Tehnică a Moldovei şi 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 

România, în cadrul proiectului de programe de studii 

superioare de masterat cu diplomă dublă: 

„Calculatoare și rețele informaționale” (oferit de UTM) 

şi „Rețele de comunicații şi calculatoare” (oferit de 

USV) şi respectiv „Tehnologia informației” (oferit de 

UTM) şi „Știința şi ingineria calculatoarelor” (oferit de 

USV), scrie UTM.  

Comisia de examinare a disertațiilor a fost formată din 

reprezentanți ai Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava şi reprezentantul Universităţii Tehnice a 



Moldovei – doctorul, conferențiar universitar Victor 

ABABII.1 

În cadrul programului de studii superioare de master 

„Reţele de comunicații şi calculatoare” au fost 

prezentate 6 teze ale masteranzilor: Sorin BOTNARU, 

Andrei DUBOVOI, Andrei GROMIC, Ludmila 

POSTOLACHI, Andrei RAZMERIŢA şi Igor 

TARPAN (grupa academică CRI-171M). 

Respectiv, în cadrul programului de studii superioare 

de master „Știința şi ingineria calculatoarelor” au fost 

prezentate 4 teze ale masteranzilor: Victor BURLAC, 

Daria CEBOTARI, Radu FILIPESCO şi Andrei 

MOGÎLDEA (grupa academică TI-171M). 

Tematica disertațiilor au abordat diverse metode şi 

tehnici de soluţionare a problemelor din ştiinţa 

calculatoarelor, tehnologia informaţiei şi reţele 

informaţionale cu aplicare în afaceri, agricultură, 

industrie şi securitatea cibernetică. 

Toate disertațiile prezentate de masteranzii UTM au 

fost apreciate de Comisie la un nivel foarte înalt şi 

evaluate cu note de 9 şi 10. 

- "Discurs critic si variatie 

lingvistica" 

www.ziare.com 

13.07.19 

 

Actualitate În Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava se 

desfăşoară a IX-a ediţie a conferinţei „Discurs critic şi 

variaţie lingvistică“ (DCVL). 

Potrivit unui comunicat al universităţii sucevene, 

DCVL oferă masteranzilor şi doctoranzilor, precum şi 

specialiştilor în ştiinţele limbajului şi ale literaturii 

www.crainou.ro 

12.07.19 



posibilitatea de a dialoga dintr-o perspectivă 

pluridisciplinară. 

Ediţia din acest an a fost intitulată „Restituiri. Analiza 

şi interpretarea textelor «uitate». Prin urmare, 

conferinţa vizează „cercetarea unui corpus variat de 

texte, neexplorate încă sau a căror validare culturală s-

a realizat cu întârziere ori superficial şi nesistematic. 

Deschiderea spre o investigare (inter)naţională ar putea 

astfel conduce la noi direcţii de abordare pentru anii 

următori”, potrivit organizatorilor. 

Axele tematice ale conferinţei sunt următoarele: Texte 

literare inedite; Studii şi articole „obliterate”: opinii 

nevalorificate; Limba documentelor din arhive: tipuri 

de texte arhivistice; Proiecte de antologii; Varia. 

În acest mod, doctoranzii USV, dar şi din alte centre 

universitare vor putea susţine şi argumenta rezultatele 

propriilor cercetări, se vor întâlni cu specialiştii din 

domeniu şi vor profita de oportunitatea de a dezbate 

subiectele pentru care au optat. Ca în fiecare din ediţiile 

precedente, cele mai bune lucrări vor fi publicate în 

volum sau într-o revistă cu recunoaştere internaţională 

(„Meridian critic”), astfel încât să se asigure 

diseminarea rezultatelor cercetării şi vizibilitatea 

acestora. 

Conferinţa se desfăşoară în baza acordului 

interinstituţional cu Universitatea din Pisa, Republica 

Moldova şi Ucraina (masterate şi doctorate în cotutelă). 



Gabriel 

Toderașcu 

Adomnicăi, Ciubotariu 

și Șoldănescu s-au 

transferat la Botoșani 

Monitorul de Suceava 

 

Sport / pg. 6 CSU Suceava s-a despărţit la sfârşitul săptămânii 

trecute de trei dintre cei mai reprezentativi jucători ai 

grupării locale, din ultimii 15 ani. Cristian Adomnicăi 

(38 de ani), Florin Ciubotariu (35 de ani) şi Bogdan 

Şoldănescu (34 de ani) au ales să îşi încheie cariera la 

CSM Botoşani, formaţie care, la fel ca gruparea 

suceveană, va lupta pentru promovarea în primul 

eşalon în sezonul viitor. 

„Sper să joc cât mai bine, să pot ajuta echipa la 

îndeplinirea obiectivelor şi la formarea, la Botoşani, a 

unui grup care să bată la porţile ligii naţionale”, a 

declarat Bogdan Şoldănescu. 

Cei trei nu sunt singurii jucători importanţi care au 

părăsit pe CSU în această vară, lista plecărilor mai 

cuprinzându-i pe Gabriel Burlacu (Steaua Bucureşti), 

Bogdan Baican (Politehnica Timişoara), Adrian 

Tîrzioru (CSM Bacău), Mihai Sandu (Dunărea 

Călăraşi), Cătălin Costea (Dunărea Călăraşi), Djordje 

Golubovic, Dorin Dragnea şi Alin Petrea. 

La capitolul veniri, gruparea suceveană a bifat 

deocamdată doar patru jucători. Primul este Alexandru 

Popia şi evoluează pe postul de centru şi până la 22 de 

ani a mai jucat pentru Dunărea Călăraşi şi CSM 

Făgăraş. Raul Bogdan Barb (24 de ani), inter stânga, a 

fost transferat de la CSM Sighişoara, Andrei Ştefan 

Sora (21 de ani), inter dreapta, a fost format la Centru 

Naţional Olimpic Braşov, ca şi extremă stângă, şi Ionuţ 

Răzvan Dodiţa (20 de ani). Toţi patru au semnat 

contracte pe o durată de trei sezoane cu formaţia 

suceveană, conducerea clubului anunţând că lista 

transferurilor rămâne în continuare deschisă.  

www.sportmoldova.ro 

13.07.19 



Gabriel 

Toderașcu 

Alin Firfirică a devenit 

pentru a doua oară 

vicecampion mondial 

universitar 

Monitorul de Suceava Sport / pg. 8  Alin Firfirică, studentul Facultăţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a reuşit să câştige, sâmbătă, medalia de 

argint la Jocurile Mondiale Universitare găzduite de 

oraşul italian Napoli. Firfirică a încheiat pe locul al 

doilea proba de aruncare a discului, cu o aruncare ce a 

măsurat 63,74 metri, fiind devansat doar de Matthew 

Denny (Australia), care a reuşit 65,27 metri. Pe locul 

trei s-a clasat Henning Prufer (Germania), cu 63,52 

metri. 

„Concursul a fost foarte bun. Mă bucur foarte mult 

pentru acest rezultat. Ce pot să spun? Cercul a fost 

foarte alunecos. Am avut ceva probleme din această 

cauză. Aşa este stilul italienilor, dar m-am adaptat cât 

de bine am putut. Rezultatul a fost excelent în aceste 

condiţii. Sunt convins că voi putea face baremul pentru 

Jocurile Olimpice la Naţionalele de la Piteşti, de peste 

două săptămâni”, a declarat sportivul antrenat de 

Daniela Costian. 

„Ne bucură acest rezultat, care reprezintă o 

performanţă deosebită. Să nu uităm că Jocurile 

Mondiale Universitare sunt pe locul al doilea după 

Olimpiadă ca număr de participanţi, la Napoli, spre 

exemplu, fiind prezenţi mai mult de 10.000 de 

concurenţi din toată lumea. Acesta este al doilea titlu 

de vicecampion mondial universitar pentru Alin 

Firfirică, după cel cucerit în urmă cu doi ani, la Taipei”, 

a precizat directorul Clubului Sportiv Universitar din 

Suceava, Sorin Raţă. 

Argintul lui Alin Firfirică este a doua medalie a 

atletismului românesc la Jocurile Mondiale 

Universitare 2019, după bronzul Florentinei Iuşco, la 

săritura în lungime. 



Adi 

Pîrgaru 

Luni, lotul echipei CSU 

Suceava se va reuni în 

efectiv complet și va 

continua pregătirea 

pentru noul sezon din 

Divizia A 

 

Crai Nou 

Sport / pg. 9  La începutul acestei săptămâni, lotul echipei de 

handbal a Universităţii Suceava se va reuni în efectiv 

complet şi va continua pregătirea pentru noul sezon din 

Divizia A. O parte din jucători au început pregătirea 

acum două săptămâni şi timp o săptămână s-au antrenat 

la Suceava, după care au plecat în Polonia, acolo unde 

echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a 

reprezentat România la Campionatul European 

Universitar, competiţie la care cu trei victorii şi trei 

înfrângeri a ocupat locul şapte. 

De luni s-au reunit şi ceilalţi jucători din lot, inclusiv 

cei patru jucători cu care studenţii s-au înţeles în 

această vară. Primul este Alexandru Popia şi evoluează 

pe postul de centru şi până la 22 de ani a mai evoluat 

pentru Dunărea Călăraşi şi CSM Făgăraş. Raul Bogdan 

Barb (24 de ani), inter stânga, a fost transferat de la 

CSM Sighişoara, Andrei Ştefan Sora (21 de ani), inter 

dreapta, a fost format la Centru Naţional Olimpic 

Braşov, ca şi extrema stângă Ionuţ Răzvan Dodiţa (20 

de ani). Toţi patru au semnat contracte pe o durată de 

trei sezoane cu formaţia suceveană, conducerea 

clubului anunţând că lista transferurilor rămâne în 

continuare deschisă, existând discuţii avansate şi cu alţi 

jucători ce-ar putea să evolueze din sezonul ce urmează 

la Suceava. 

Tot în această pauză, sucevenii s-au despărţit de mai 

mulţi jucători importanţi, Gabriel Burlacu a plecat la 

Steaua Bucureşti, Bogdan Baican, la Politehnica 

Timişoara, Adrian Tîrzioru la CSM Bacău, Mihai 



Sandu şi Cătălin Costea la Dunărea Călăraşi. 

Universitatea s-a despărţit şi de Golubovic, Dragnea şi 

Petrea. 

Echipa suceveană va începe noul sezon pe data de 15 

septembrie, iar până atunci îşi vor definitiva lotul, 

având în plan mai multe meciuri de pregătire, dar şi un 

cantonament. 

Dănuț 

Chivodeț 

CSU Suceava i-a pierdut 

pe veteranii Ciubotariu, 

Șoldănescu și 

Adomnicăi 

Obiectiv Sport / pg. 11 CSU Suceava a mai primit o lovitură cu trei zile înainte 

de reluarea pregătirilor pentru viitorul sezon al Diviziei 

A la handbal masculin. A rămas fără serviciile 

veteranilor florin Ciubotariu, Bogdan Șoldănescu și 

Cristian Adomnicăi, cei trei semnând pe trei ani cu 

CSM Botoșani.  

„Important este să practicăm un joc cât mai bun și să 

facem tot posibilul să aducem oamenii la sală. Și ei fac 

parte din echipă și în foarte multe momente o sală plină 

te împinge de la spate”, a declarat Florin Ciubotariu, 

autor a peste 300 de goluri în ultimele trei sezoane.  

„Sper să joc cât mai bine, să pot ajuta echipa la 

îndeplinirea obiectivelor și să putem forma un grup 

care să se bată la porțile Ligii Naționale”, a afirmat 

Șoldănescu, la prezentarea la noua sa echipă. Cristian 

Adomnicăi are de gând să joace până la 41 de ani la 

CSM Botoșani, unde a fost convins să vină de 

președintele clubului. „Este un proiect foarte bine 

elaborat. Datorită proiectului și domnului Cătălin 

Stoleru am venit aici. Sper să am o evoluție cât mai 



convingătoare și să ajut echipa la îndeplinirea 

obiectivelor”, a spus Cristian Adomnicăi. 

Adrian Chiruț va relua pregătirile în cursul zilei de 

astăzi, când la antrenamente sunt așteptațo și cei patru 

jucători achiziționați CSU  Suceava în pauza 

competițională, este vorba de centrul Alexandru Popia 

(22 de ani), interii Raul Bogdan Barb (24 de ani) și 

Andrei Ștefan Sora (20 de ani) și extrema stângă 

Răzvan Dodița (20 de ani).  

- USM oferă programe de 

studii, în colaborare cu 

prestigioase universități 

din România, Grecia, 

Spania și Brazilia 

www.diez.md 

12.07.19 

- Unul dintre succesele Universității de Stat din Moldova 

în contextul integrării europene și relațiilor 

internaționale îl constituie parteneriatele cu 

prestigioase universități din străinătate, participarea în 

consorțiul regional CUMRU și consorțiul 

Universitaria, cu acorduri pentru dezvoltarea unor 

programe de studii cu diplomă dublă. Astfel, oferta 

educațională a USM pentru Admiterea 2019 în acest 

sens este foarte bogată. Studenții USM pot beneficia de 

programe comune de studii la ciclul II și ciclul I, cu 

universități din România, Grecia, Spania și Brazilia și 

vor primi atât diploma de absolvire a USM, cât și de 

absolvire a universităților partenere. 

Pentru Admiterea 2019 USM propune o ofertă 

generoasă de programe de studii cu diplomă dublă. 

Programul de master Informatica aplicată, care se 

desfășoară în contextul Planului strategic de acțiuni din 

cadrul Proiectului Erasmus+ LMPI „Licence, Master 

professionnels pour le développement, 



l’administration, la gestion, la protection des systèmes 

et réseaux informatiques dans les entreprises en 

Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam”. Absolvenții 

programului Informatica aplicată, traseul de 

specializare Tehnologii de rețea și Securitatea 

informației vor obține diploma dublă a USM și a 

Universității West Attica, Grecia. Diploma_dubla_2 

Programul de master Traducere și interpretare de 

conferințe se desfășoară în baza acordului încheiat în 

cadrul consorțiului universitar regional CUMRU. 

Absolvenții programului Traducere și interpretare de 

conferințe primesc diploma dublă a USM și a 

Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, acesta 

având deja două promoții. 

Programul de master cu diplomă dublă Audit și 

expertiză financiară, de asemenea, a fost lansat în 

cadrul consorțiului universitar regional CUMRU. 

Absolvenților acestui program li se acordă diploma 

dublă a USM și a Universității „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, în anul curent academic, finalizând cu prima 

promoție. 

Programele de master Managementul patrimoniului 

cultural și Filosofii contemporane oferă posibilitatea de 

a obține diplomele USM și Universității din București. 

Acest parteneriat a fost parafat prin două acorduri de 

cooperare, semnate recent de rectorii celor două 

instituții. 



Management și marketing hotelier și turism este un 

program de master derulat în comun de USM și 

Universitatea din Jirona, Spania, la absolvirea căruia 

beneficiarii vor primi diplomele celor două instituții de 

învățământ superior.   

Programul de Licență cu diplomă dublă Business şi 

administrare (cu instruire în limba engleză) oferă 

posibilitatea obținerii diplomelor duble ale USM și ale 

Universității din Parana, Brazilia. 

 


