
Revista presei –MARȚI , 16 IULIE 2019 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiu-

nea/Pagina 

Sinteza articolului 

- USV și-a deschis porțile. 

Absolvenții de liceu se pot 

înscrie la programele de 

studiu ale Universității 

Suceava 

https://suceavalive.ro Social Au început înscrierile la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava. Astfel, absolvenții de liceu dornici să-

și urmeze studiile la unitatea superioară de învățământ 

suceveană pot să-și depună dosarul de înscriere. 

Membrii comisiilor de înscriere s-au declarat 

mulțumiți de interesul pe care absolvenții de liceu l-au 

arătat pentru programele de studii oferite, unii 

declarând că este mai bine decât în anii anteriori. 

„Până acum (luni, 15 iulie, h: 11:00 n.r.) s-au prezentat 

peste 20 de absolvenți de liceu, care s-au înscris la una 

sau mai multe dintre specializările oferite de 

Facultatea de Istorie și Geografie. E mai bine ca anul 

trecut”, a declarat un membru al comisiei de înscriere 

a Facultății de Istorie și Geografie. De altfel, optimiști 

sunt și reprezentanții Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării, aceștia susținând că absolvenții de liceu 

încă optează pentru specializările din cadru FLSC, 

adică încă mai sunt tineri care au înclinații umaniste. 

 

Sesiunea de admitere 2019 se desfăşoară în perioada 

15-20 iulie 2019, fără ziua de duminică, pentru 

specializările unde există probe, 15-23 iulie 2019, fără 

ziua de duminică, pentru specializările unde nu există 

probe, urmând ca pentru locurile rămase neocupate să 

se organizeze o nouă sesiune în perioada  9-14 

septembrie 2019, pentru specializările unde există 



probe, și 9-16 septembrie 2019, fără ziua de duminică, 

pentru specializările unde nu există probe. 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. 

Ciclul studiilor universitare de licenţă promovează un 

număr de 43 de programe, având forma de învăţământ 

de zi, cu 1180 de locuri finanţate de la buget şi 1030 

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 și 300 de locuri 

bugetate destinate românilor de pretutindeni. Forma 

de învăţământ la distanţă (ID), beneficiază de un 

număr de 400 de locuri, repartizate pe 9 programe de 

studii. 

 

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 

34 de programe, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava oferă 650 de locuri fără taxă, dintre care 10 

sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, la care se 

adaugă şi 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, universitatea 

scoate la concurs un total de 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 li se mai adaugă 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. 

- USV scoate la concurs 

1.180 locuri bugetate, 

pentru 43 de programe de 

licenţă 

http://www.edumanager.ro Universități Universitatea “Ştefan cel Mare” (USV) scoate la 

concurs, pentru sesiunea care a început luni, un număr 

de 1.180 de locuri bugetate şi 1.030 cu taxă, pentru 

studiile de licenţă din cadrul a 43 de programe, a 

declarat rectorul instituţiei academice, prof univ dr ing 

Valentin Popa. 

 

Locurile bugetate includ zece pentru candidaţii de 

etnie romă, 50 pentru absolvenţii de licee din mediul 

rural şi 300 pentru românii de pretutindeni. 

 

Forma de învăţământ la distanţă (ID) beneficiază de 

400 de locuri, repartizate pe nouă programe de studii. 

 

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 

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

dintre care zece sunt alocate candidaţilor de etnie romă 

şi 150 de locuri românilor de pretutindeni, iar alte 640 

de locuri sunt pentru învăţământul cu taxă. 

 

La doctorat, USV scoate la concurs 49 de locuri, dintre 

care patru pentru etnia romă, 23 cu bursă pentru forma 

de învăţământ cu frecvenţă şi 22 fără bursă pentru 

învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă. 



 

Pentru românii de pretutindeni sunt 14 locuri bugetate 

şi 80 cu taxă, dintre care 33 la Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti şi 47 la Şcoala Doctorală 

de Ştiinţe Socio-Umane. 

 

Potrivit rectorului USV, din toamna acestui an, în 

perspectiva înfiinţării Facultăţii de Medicină, se va 

introduce un de licenţă Asistenţă Medicală Generală şi 

unul de master de Nutriţie şi recuperare medicală, 

după autorizarea ARACIS din această vară. „Este un 

prim pas solid în ceea ce priveşte înfiinţarea Facultăţii 

de Medicină”, a spus Popa. AGERPRES 

- Cele mai bune facultati 

din Romania: locuri 

disponibile pentru 

admiterea 2019 

www.wall-street.ro 

15.07.19 

- Potrivit celui mai recent clasament care evalueaza 

institutiile de invatamant superior din lume, cele mai 

bune facultati din Romania pentru anul 2019 sunt in 

Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara si Suceava. Pentru 

admiterea in anul 2019 - 2020, universitatile pun la 

dispozitia absolventilor de liceu zeci de mii de locuri. 

 

Cele mai bune zece universitati din Romania sunt, 

potrivit Clasamentului Quacquarelli Symonds 2019, 

Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea din 

Bucuresti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 

Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea 

de Vest din Timisoara, Universitatea Tehnica 

Gheorghe Asachi din Iasi, Universitatea Politehnica 

Timisoara, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 

Academia de Studii Economice din Bucuresti si 

Universitatea din Suceava. 

[…] 



Elena 

Baranov 

Admitere 2019: Vrei să-ți 

faci studiile peste Prut? 

Iată topul celor mai bune 

universități din România 

www.diez.md 

15.07.19 

Educație  

După ce susțin examenele de bacalaureat, o parte din 

absolvenți aleg să-și facă studiile în România. După 

ce-și asumă această decizie, zile întregi caută 

informație pe internet sau cer sfaturi utile pe rețelele 

de socializare, astfel încât să aleagă cea mai potrivită 

universitate. Pentru a face un pic mai ușoară viața 

viitorilor studenți, vă prezentăm mai jos un top al celor 

mai bune universități de peste Prut, dar și ce oferte de 

studii au acestea pentru tine. 

 

Topul este realizat conform raportului publicat de 

Ranking Web of Universities (Webometrics), 

versiunea ianuarie 2019. 

[…] 

#12. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

[…] 

- Luni încep înscrierile 

pentru admiterea la 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava 

https://zdbc.ro Educație - 

Cultură 

IDEM 

Adelina 

Talpalariu 

Cazare gratuită la 

Universitatea din 

Suceava, pentru candidații 

de la admitere 

Monitorul de Suceava Învățământ / pg. 

10 

Pentru candidații care vor să se înscrie pentru 

admiterea la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV) și care provin din localități îndepărtate 

municipiului Suceava, inclusiv din Republica 

Moldova sau Ucraina, instituția le oferă o noapte de 

cazare gratuită. 

Candidații vor fi cazați în căminul C4, de pe strada 

Scurtă nr.6, din apropierea campusului. 



Potrivit prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorector, 

președintele Comisiei de Admitere de la USV, 

„această ofertă facilitează admiterea pentru candidații 

pentru care întoarcerea acasă în aceeași zi cu 

înscrierea ar fi anevoioasă. Când vin și se înscriu, 

aceștia își pot exprima dorința de a opta pentru cazare 

sau pot apela la voluntarii noștri pentru a solicita 

cazare”. 

Reamintim că începând de luni, 15 iulie, Universitatea 

a dat startul primei sesiuni de admitere pentru 

programele de studiu din cadrul celor zece facultăţi 

din cadrul instituţiei. 

 

„Prima zi de înscrieri a decurs foarte bine, au fost 

candidați, semnalele sunt foarte bune pentru această 

primă sesiune”, a menționat Diaconu. 

 

Sesiunea se desfăşoară în perioada 15-31 iulie, în 

prima săptămână fiind programată înscrierea 

candidaților. Probele (la specializările unde este cazul) 

se vor desfășura pe 22 și 23 iulie, iar afișarea 

rezultatelor se va face până pe 24 iulie. 

 

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat 

admis are obligaţia de a se înmatricula în perioada de 

24 - 30 iulie. Pe 31 iulie se vor afișa rezultatele finale. 

 

Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 

2019, actualizate constant, pot fi obţinute consultând 

pagina www.admitere.usv.ro/. 

 



Adelina 

Talpalariu 

Suceava are trei elevi în 

loturile celor două 

olimpiade internaționale 

de astronomie și 

astrofizică 

Monitorul de Suceava Învățământ / pg. 

10 

Judeţul Suceava va avea în acest an, în premieră, trei 

elevi care vor participa la cele două olimpiade de rang 

internaţional din domeniul astronomiei şi astrofizicii. 

Pe lângă cei doi elevi ai Colegiului Naţional „Ştefan 

cel Mare” Suceava - Paul Rebenciuc (clasa a XII-a) şi 

David Corneliu Turturean (clasa a XI-a), care s-au 

calificat la etapa internaţională a Olimpiadei de 

Astronomie şi Astrofizică (Balaton, Ungaria), 

România va mai avea un reprezentant din Suceava, în 

lotul naţional de juniori, pentru Internaţionala de 

Astronomie din toamna acestui an, de la Piatra Neamţ. 

Este vorba despre Dragoş Andrei Sîrghi, elev în clasa 

a IX-a, tot la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” 

Suceava. Adolescentul este pregătit de prof. dr. Petru 

Crăciun la Palatul Copiilor, la cercul de specialitate pe 

care îl frecventează din clasa a IV-a, şi de prof. 

Carmen Amorăriţei, de la colegiul menţionat. 

„Este o performanţă deosebită pentru judeţul Suceava, 

să avem trei elevi calificaţi în loturile naţionale 

principale. Dragoş Sîrghi va participa la Juniori, la 

Olimpiada de Astronomie, în echipă cu doi elevi din 

Bacău şi Brăila. Aceştia au fost selectaţi, în această 

lună, din cei 10 elevi din lotul lărgit, în cadrul 

programului de selecţie şi pregătire organizat la 

Universitatea din Suceava. Lotul pentru seniori pentru 

olimpiada din Ungaria a fost constituit în luna mai”, a 

menţionat Petru Crăciun. 



Selecţie şi pregătire, la Suceava 

Potrivit lui Petru Crăciun, programul de selecţie a fost 

organizat de Ministerul Educaţiei, prin Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Suceava, în colaborare cu 

Universitatea „Ştefan cel Mare” şi Societatea 

Ştiinţifică Cygnus. 

În vederea calificării în lotul restrâns de juniori, elevii 

au susţinut următoarele probe: proba de astronomie de 

patru ore, o probă observaţională în teren (la 

Mănăstirea Dragomirna), o probă de planetariu, o 

probă de hartă şi o probă de analiză a datelor. Elevul 

Dragoş Andrei Sîrghi a obţinut cele mai bune rezultate 

şi s-a clasat primul pentru calificarea în lotul de 

juniori. 

„Au participat la acest program de selecţie profesori 

renumiţi din ţară, coordonaţi de lect. univ. dr. Cristian 

Pîrghie, directorul Observatorului Astronomic 

Suceava”, a mai arătat Crăciun. 

De asemenea, în perioada 5-15 iulie, tot la 

Universitatea din Suceava s-a desfăşurat pregătirea 

loturilor de juniori şi seniori de la Olimpiadele 

Internaţionale de Astronomie, de la Piatra Neamţ, în 

perioada 18-27 octombrie 2019, şi Astronomie şi 

Astrofizică, de la Balaton, Ungaria, în perioada 2-10 

august 2019. 

Programul de pregătire a elevilor a constat în activităţi 

de predare, rezolvare de probleme, lecţii de planetariu, 



desfăşurate la Observatorul Astronomic şi Planetariul 

USV, şi observaţii astronomice de noapte, pe platoul 

de la Mănăstirea Dragomirna. 

Cazarea şi masa, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele 

didactice, au fost asigurate de Colegiul de Informatică 

„Spiru Haret” din Suceava. 

Adelina 

Talpalariu 

Suceava are trei elevi în 

loturile celor două 

olimpiade internaţionale 

de astronomie şi 

astrofizică 
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Adi 

Pîrgaru 

Medalie de argint pentru 

Alin Firfirică, student al 

Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, în proba 

de aruncare a discului 

Crai Nou Sport / pg. 8 Alin Firfirică, studentul Facultăţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a reuşit să câştige 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. 

„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. 

- Medalie de argint pentru 

Alin Firfirică, student al 

Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, în proba 

de aruncare a discului 

https://www.svnews.ro Știri / Sport IDEM 

Adi 

Pîrgaru 

Luni, lotul echipei CSU 

Suceava se va reuni în 

efectiv complet şi va 

continua pregătirea pentru 

noul sezon din Divizia A 

www,crainou.ro 

15.07.19 

- 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 de 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. Trei dintre „veteranii” Sucevei, Ciubotaru, 

Şoldănescu şi Adomnicăi, au ales formaţia din 

Botoşani. 

 

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.  

 

- „Luna Diasporei”, la a IV-

a ediție 

www.suceavalive.ro 

15.07.19 

Administrație Cosiliul Județean Suceava organizează cea de-a IV-a 

ediție a evenimentului LUNA DIASPOREI.  Pe 

parcursul lunii vor fi organizate numeroase 

evenimente între care „Sărbătoarea Diasporei” la 

Cacica, sau „Sărbătoarea Muntelui” pe masivul Rarău. 

De asemenea, pe 22 iulie va fi inaugurat și Drumul Via 

Transilvanica. 



 

„Evenimentul este adresat, atât sucevenilor care 

trăiesc în afara granițelor țării, cât și compartioților din 

comunitățile istorice românești, cu care județul 

Suceava colaborează în diferite proiecte”, a precizat 

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean 

Suceava. 

 

Potrivit președintelui Flutur, debutul evenimentului va 

avea loc pe 22 iulie, la Cetatea de Scaun a Sucevei, cu 

o întâlnire la care participă profesori români din 

Diaspora, beneficiari în cadrul proiectului „Diaspora – 

Educație și Formare. AmbasaDOR DE BUCOVINA”, 

inițiat și derulat de Universitatea „Ștefan cel Mare” și 

de Consiliul Județean Suceava, în calitate de partener. 

 

Între evenimentele ce fac parte din proiectul LUNA 

DIASPOREI se numără și Târgul meșterilor populari, 

de la Muzeul Satului Bucovinean, Festivalul de artă 

medievală Ștefan cel Mare, de la Cetatea de Scaun a 

Sucevei, precum și Pelerin în Bucovina. 

 

- Megastructura veche de 

peste 6.000 de ani găsită 

pe malul Prutului. 

Aşezarea este întinsă pe o 

suprafaţă de peste 25 de 

hectare 

www.identitatea.ro 

15.07.19 

- Civilizaţia Cucuteni dezvoltată acum aproape 6.000 – 

7.000 de ani pe teritoriul de astăzi al României dar şi 

al Republicii Moldova şi Ucrainei, este una dintre cele 

mai misterioase şi totodată avansate culturi ale 

neoliticului european. Această civilizaţie remarcată 

prin aşezări uriaşe şi o artă ceramică greu de egalat 

este bine reprezentată în judeţul Botoşani.  De altfel, 

Cucuteniul este un adevărat brand pentru judeţul nord-

moldav datorită numărului mare de aşezări şi obiecte 

aparţinând acestei culturi pe teritoriul său dar mai ales 



datorită valorii arheologice şi artistice foarte mari a 

numeroase artefacte. 

 

Una dintre cele mai importante descoperiri din ultimii 

în România a avut loc în anul 2016, în judeţul 

Botoşani.  Mai precis, la Ripiceni, pe malurile Prutului 

arheologii au documentat şi descoperit în cadrul unei 

aşezări uriaşe, aproape un proto-oraş, o megastructură 

de dimensiuni foarte mari. Iniţial s-a crezut că este 

vorba despre un templu tribal, reşedinţa unei căpetenii 

sau a clanului conducător. Anul acesta cercetările au 

fost reluate iar descoperirile continuă. Noi date 

fascinante privind această megastructură ies la iveală 

şi totodată adâncesc misterul funcţionalităţii ei. 

Totodată s-a descoperit prin diferite metode de lucru 

că aşezarea era mult mai mare decât s-a crezut iniţial, 

un adevărat ”oraş” de mari dimensiuni de acum 6.000 

de ani. 

 

Misterul megastructurii de acum şase milenii 

 

Prima etapă de săpături la acest obiectiv arheologic a 

avut loc în anul 2016. Atunci în urma scanării 

magnetometrice a întregului sit s-a descoperit prezenţa 

vestigiilor unei clădiri uriaşe, întinsă pe o suprafaţă de 

1.000 de metri pătraţi. Prin prisma unor prime 

descoperiri s-au emis ipoteze care ducea cu gândul la 

un templu uriaş sau reşedinţa unei căpetenii tribale, 

stăpânul uriaşei aşezări. După o pauză de un an, din 

cauza lipsei fondurilor, echipa condusă de 

conferenţiarul universitar doctor Dumitru Boghian de 

la Universitatea „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din 



Suceava în colaborare cu specialiştii de la Muzeul 

Judeţean de Istorie din Botoşani, a reluat cercetările 

încă de săptămâna trecută. În urma studierii vestigiilor 

şi artefactelor descoperite, ipoteza unui templu nu mai 

este actualitate.  Practic în momentul de faţă nu se ştie 

cu certitudine la ce servea uriaşa structură. De altfel 

modul său de organizare ridică semne de întrebare, 

fiind compusă din mai multe locuinţe, lipite una de 

cealaltă cu un spaţiu interior, cel mai probabil deschis. 

[…] 

 


