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La Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava au început miercuri, 24 iulie, 

înmatriculările, care se vor derula până pe 30 

iulie (fără ziua de duminică), urmând ca pe 31 

iulie să fie publicate rezultatele finale. 

Înscrierile pentru programele de studiu oferite 

de cele 10 facultăți ale Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (licență – învățământ la zi 

și la distanță, masterat și conversie 

profesională), care au început pe 15 iulie 2019, 

s-au încheiat marți, 23 iulie, atât pentru 

candidații cetățeni români, cât și pentru 

românii de pretutindeni și cetățenii străini. 

În această sesiune de admitere, oferta 

educațională a universității a atras un total de 

2.524 de candidați cetățeni români pentru 

programele de licență și conversie 

profesională, respectiv 908 pentru programele 

de masterat. Totodată, au fost prelucrate 627 de 

dosare de înscriere depuse de români de 

pretutindeni și cetățeni străini. 

www.newsme.ro 

24.07.19 



În această rundă de înscrieri, programele de 

licență și conversie profesională au cumulat 

3.924 de opțiuni pentru cele 1.180 de locuri 

bugetate și 1.735 de locuri cu taxă scoase la 

concurs. Programele de masterat au cumulat 

1.614 opțiuni pentru cele 650 de locuri bugetate 

și 640 de locuri cu taxă scoase la concurs. 

  

Studentul care figurează pe un loc cu taxă și se 

înmatriculează are șansa obținerii unui loc 

bugetat 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

mizează pe o bună dinamică a înmatriculărilor, 

până pe 30 iulie. Pentru a fi admiși, candidații 

înscriși au obligația să se înmatriculeze, altfel 

vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. 

Studentul care figurează pe un loc cu taxă și se 

înmatriculează are șansa obținerii unui loc 

bugetat, având în vedere că unii dintre colegii 

lui care sunt plasați pe un loc superior au fost 

admiși și la alte programe de studiu din USV 

sau de la alte universități, fapt care generează 

modificări în ierarhie. 

De asemenea, studenții care ocupă, în urma 

înmatriculării, un loc cu taxă vor putea trece pe 

un loc bugetat (fără taxă) grație rezultatelor 

obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în 

timpul primului an de studii. Lista studenților 



care ocupă un loc fără taxă se reface la 

începutul fiecărui an universitar, pe baza 

rezultatelor obținute. A doua sesiune de 

admitere la USV va avea loc în perioada 9-

14/16 septembrie (fără ziua de  duminică). 

Informații legate de admiterea la USV, 

actualizate în timp real, pot fi accesate la adresa 

www.admitere.usv.ro. 
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Peste 4000 de candidați au 

aplicat la USV în prima etapă 

de admitere 
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Prima sesiune de admitere la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, care a început 

în 15 iulie 2019, s-a încheiat, marți, 23 iulie, 

atât pentru candidații cetățeni români, cât și 

pentru românii de pretutindeni și cetățenii 

străini, anunță instituția academică suceveană. 

Candidații au avut ocazia să se înscrie pentru 

programele de studiu oferite de cele zece 

facultăți ale USV (licență – învățământ la zi și 

la distanță, masterat și conversie profesională). 

În această sesiune de admitere, oferta 

educațională a universității a atras un total de 

2524 de candidați cetățeni români pentru 

programele de licență și conversie 

profesională, respectiv 908 pentru programele 

de masterat. Totodată, au fost prelucrate 627 de 
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dosare de înscriere depuse de români de 

pretutindeni și cetățeni străini. 

În această rundă de înscrieri, programele de 

licență și conversie profesională au cumulat un 

număr de 3924 de opțiuni pentru cele 1180 de 

locuri bugetate și 1735 de locuri cu taxă scoase 

la concurs. Programele de masterat au cumulat 

1614 opțiuni pentru cele 650 de locuri bugetate 

și 640 de locuri cu taxă scoase la concurs. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

mizează pe o bună dinamică a înmatriculărilor, 

care au început de miercuri, 24 iulie, și se vor 

derula până pe 30 iulie (fără ziua de duminică), 

urmând ca în data de 31 iulie să fie publicate 

rezultatele finale. 

Pentru a fi admiși, candidații înscriși au 

obligația să se înmatriculeze, altfel vor pierde 

locul ocupat în urma înscrierii. Studentul care 

figurează pe un loc cu taxă și se înmatriculează 

are șansa obținerii unui loc bugetat, având în 

vedere că unii dintre colegii lui care sunt plasați 

pe un loc superior au fost admiși și la alte 

programe de studiu din USV sau la alte 

universități, fapt care generează modificări în 

ierarhie. 

De asemenea, evidențiem faptul că studenții 

care ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu 

taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără 

www.ziaruldepenet.ro 
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taxă) grație rezultatelor obținute pe parcursul 

școlarizării, chiar și în timpul primului an de 

studii. Menționăm că lista studenților care 

ocupă un loc fără taxă se reface la începutul 

fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor 

obținute. 

Reamintim că a doua sesiune de admitere la 

USV va avea loc între 9-14/16 septembrie (fără 

ziua de  duminică). 
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și conversie profesională și 

908 pentru programele de 

masterat, la sesiunea din iulie 

2019 
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________ USV: Școala de vară -

„Dezvoltare competențe 

antreprenoriale” 

www.info-suceava.

com 

24.07.19 

Educație Până pe 28 iulie, la Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), se va desfășura, ca în fiecare an, Școala 

de vară intitulată „Dezvoltare competențe 

antreprenoriale”. Obiectivul principal al școlii 

de vară în domeniul antreprenoriatului este cel 

de dezvoltare a competențelor și abilităților 

practice necesare studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor, viitori specialiști în acest 

domeniu. 

Școala de vară este un program intensiv de 

pregătire practică, care vine în completarea 

programelor similare desfășurate de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în 

domeniul antreprenoriatului: Erasmus for 

Young Antrepreneurs – BYE 8, Startup Europe 

University Network, proiectul Universitate 

antreprenorială, derulat în parteneriat cu JA 

România, în cadrul Societății Antreprenoriale 

Studențești prin Laboratorul de Incubare a 

Afacerilor din cadrul USV. Cursurile și 

seminariile sunt susținute de către specialiști 



practicieni de prestigiu la nivel național, cu 

vastă experiență în domeniul 

antreprenoriatului, respectiv al start-up-urilor. 

Programul va include module de cursuri de 

specialitate în domeniul antreprenoriatului, 

workshop-uri la care vor fi invitați să participe 

antreprenori de succes, vizite de lucru, excursii 

tematice în zona Bucovina, activități culturale 

și de socializare. Activitățile aplicative vor 

avea loc la Cacica. Sunt vizați participanți de la 

facultățile membre ale Asociației Facultăților 

de Economie din România. Programul este 

variat: prelegeri si seminarii, lucrări practice, 

studiu individual, prezentarea unor portofolii 

de proiecte. 

Organizatorul Școlii de vară intitulate 

„Dezvoltare competențe antreprenoriale” este 

Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică din cadrul USV, în 

parteneriat cu Asociația Facultăților de 

Economie din România (AFER), Societatea 

Antreprenorială Studențească, Laboratorul de 

Incubare a Afacerilor (INCUBAF), Clubul 

Antreprenorial Studențesc (CASt) din cadrul 

USV, Junior Achievement (JA) Romania. 

Participanții sunt studenți și cadre didactice la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea 



Petrol-Gaze, Ploiești, Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, 

București, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 

Iași, Universitatea Româno-Americană 

București, Sudbury University, alături de 

specialiști de la OAR Filiala Nord Est, 

iaBucovina.com, Maranda, Din Drag de 

Bucovina, APT Bucovina, ADER Suceava, 

Simply Mind etc. 

La final, studenții vor elabora proiecte 

dezvoltate în echipe, care vor avea ca structură 

problematica dezbătută în cadrul cursurilor și 

seminariilor aplicative din cadrul programului 

școlii de vară. Detalii sunt disponibile pe site-

ul www.incubaf.usv.ro 

 

Jupanu Ionela Gălbău www.jupanu.ro 
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jupan de salon Nu mai puțin de șase ani i-a luat Ionelei Gălbău 

să-și scrie teza de doctorat și să o susțină cu 

succes în fața unei comisii de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava. 

Dar ce teză de doctorat! Una care a stârnit 

entuziasmul printre universitari, care au 

apreciat faptul că Ionela s-a infiltrat într-o 

comunitate de rromi români din Franța. Ideea 

doctorandei a fost una inedită, dar și foarte 

curajoasă. Pentru a-i înțelege mai bine pe 

rromi, Ionela a dormit și a mâncat alături de 

aceștia și chiar a cerșit. Domnișoara Gălbău 



chiar și-a pus mintea la contribuție și chiar a 

riscat pentru a-și scrie teza de doctorat, nu ca 

alții, care s-au pus pe copiat cu gândul la ce 

funcții și distincții vor primi ei după ce vor avea 

titlul de doctor. 

Una dintre concluziile Ionelei ca urmare a 

traiului printre rromi este aceasta: „Sânt și 

rromi, ca și români de altfel, corecți, curați, 

cinstiți. Sânt și rromi deschiși spre a cunoaște, 

spre a te primi în casa lor și a te omeni. 

Aspectele negative pe care le vedem în fiecare 

zi în mass-media nu toate sânt adevărate”. 

Teza de doctorat se numește „Particularitățile 

geodemografice ale populației de etnie romă 

din nordul Moldovei”, cu referințe la județele 

Botoșani, Suceava, Neamț și Iași. 

Experiența trăită de Ionela ar trebui să atragă 

atenția autorităților și ong-urilor care se ocupă 

de problematica rromilor. Ar trebui. Ar fi păcat 

ca toate cercetările Ionelei Gălban să rămînă 

doar între coperțile unei apreciate teze de 

doctorat și să nu fie ajutate să scoată capul în 

lumea reală pentru a încerca să rezolve 

probleme. 

Felicitări Ionelei, dar și îndrumătorului ei de 

doctorat, profesorul universitar doctor Vasile 

Efros. 



________ (video) Artiom Moldovan: 

„Studiile la UTM m-au ajutat 

să-mi construiesc o carieră de 

succes” 

www.diez.md 

24.07.19 

Educație Artiom MOLDOVAN este absolvent al 

Facultății Energetică și Inginerie Electrică 

(FEIE), specialitatea „Electromecanică”, 

promoția anului 2017, și spune că studiile la 

UTM l-au ajutat să-și construiască o carieră de 

succes în inginerie. 

În anul curent a absolvit cu succes și ciclul II – 

Master cu dublă diplomă, finalizând simultan 

programul de master „Inginerie electrică” din 

cadrul FEIE-UTM și programul de master 

„Tehnici avansate în mașini și acționări 

electrice” din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, România. În teza sa de 

master, efectuată la solicitarea companiei 

ALONIX SRL din Chișinău, în cadrul unui 

proiect internațional, a elaborat și implementat 

softul PLC și sistemul SCADA de control al 

acționărilor electrice (cu puterea totală de cca 1 

MW) utilizate la stația de tratate a apei din 

Tbilisi, Georgia, transmite site-ul UTM. 

 

Între timp a activat în calitate de inginer-

programator la compania SALONIX 

ENGINEERING, devenind în doi ani 

administratorul acestei companii, care 

activează în domeniul automatizărilor și 

acționărilor electrice și pneumatice, elaborând 

și realizând „la cheie” proiecte în 



automatizarea proceselor tehnologice 

complexe. 

_______  

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” are liber la 

modernizarea internatului 

nr.2 de la Colegiul Alimentar 
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Reabilitarea este făcută pe cheltuiala USV, 

lucrările de investiții realizate urmând să fie 

predate proprietarului, respectiv municipiului 

Suceava. Printre altele, imobilul este supus 

consolidării și mansardării, în final urmând a 

oferi până la 250 de locuri de cazare, cu baie în 

fiecare cameră. 

 

_______ 

 

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” are liber la 

modernizarea internatului 

nr.2 de la Colegiul Alimentar 
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Delia 

Marinescu 

La o conferință despre 

educație, în Bucovina, unei 

profesoare române din 

străinătate i s-a spus să nu 

participe la excursia la 

Voroneț și Putna, „pentru că 

nu se cade ca un ateu să 

vină”! 

www.libertatea.ro 

25.07.19 

Știri România „Sunt la o conferință extraordinar de frumoasă 

în Bucovina, dedicată pedagogiei, didacticii, 

incluziunii etc. Mi se spune să NU particip la 

excursia organizată mâine la Voroneț și Putna, 

pentru că este o zi de experiențe religioase (?!) 

și nu se cade ca un ateu să vină”, a fost primul 

mesaj pe care profesoara Daniela Negru l-a 

trimis către Libertatea. 

Negru este traducătoare de italiană, franceză și 

engleză. Predă limba engleză la Universitatea 

din Trieste, instituție academică de care e 

legată de aproape 14 ani, și este profesor de 



sprijin pentru copiii cu dizabilități din mai 

multe școli italiene. Conferința despre educație 

la care se referă Daniela Negru se numește 

„ambasaDOR de Bucovina” și își dorește să 

ofere exemple de bune practici prin punerea 

laolaltă a experiențelor a 400 de profesori și 

cercetători din țară și 20 de profesori și 

cercetători români din Diaspora. Este finanțată 

de: Ministerul Românilor de Pretutindeni 

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava 

Consiliul Local Suceava  

Discuție profesoară – preot despre cum 

„trebuie să urmăm Biblia și Biblia spune că în 

Sodoma și Gomora homosexualii au ars” 

„Marți seară, la cina festivă a conferinței, am 

avut o discuție în contradictoriu cu preotul 

Clipa, care mi-a spus că trebuie să urmăm 

Biblia și Biblia spune că în Sodoma și Gomora 

homosexualii au ars”, povestește Daniela 

Negru cum a început totul. 

„I-am răspuns că noi avem prieteni gay, oameni 

care muncesc, învață, fac mari servicii 

comunității. Unii dintre ei sunt credincioși și 

alții sunt ATEI, CA MINE.” Apoi, profesoara 

i-a povestit preotului cum a ajuns să fie atee. 

„La Trieste, orașul unde locuiesc, preotul 

nostru drag și sfânt a pus pe pereții bisericii o 

chestie: femeile vor arde în iad pentru că au 

avortat”, i-a spus Negru părintelui. Când a 



văzut că Biserica anulează orice 

responsabilitate a bărbatului și amenință că 

„doar femeia o să ardă în iad, ca și cum copilul 

ăla se făcea din Duhul Sfânt”, a fost momentul 

rupturii. Potrivit Danielei Negru, la masă erau 

doar ea, soțul italian și părintele Clipa, pentru 

că în restaurant cânta o formație de muzică 

populară și toată lumea dansa. 

Discuția dintre Negru și Clipa a atins punctul 

culminant după ce aceasta i-a mărturisit că ea 

și soțul ei nu au copii. Preotul „a spus că scopul 

căsătoriei este acela de a face copii”. „Și, în 

momentul ăla, am cam renunțat să stau de 

vorbă, pentru că în momentul în care tu spui 

cuiva cine ești și ăla îți spune lasă, că-ți trece, 

nu are sens să continui discuția. Am mâncat 

doar antreurile și am plecat”, a adăugat 

profesoara. La 10 minute după ce a părăsit sala, 

relatează profesoara, “m-a sunat Otilia Clipa, 

care e organizatoarea conferinței și soția 

preotului cu care avusesem lungul schimb de 

replici”. 

Conform lui Negru, șefa proiectului i-a spus să 

nu vină la vizita care urma să aibă loc miercuri 

la Voroneț și Putna. „Ce m-a șocat a fost faptul 

că o asemenea discriminare s-a produs la o 

conferință care vorbea chiar despre educație și 

incluziune”  



Otilia Clipa este lector universitar la Facultatea 

de Științe ale Educației din cadrul Universității 

Ștefan cel Mare, Suceava. Perplexă, profesoara 

română din Trieste i-a răspuns lui Clipa pe 

WhatsApp: „Dacă împlinirea dvs. constă în 

eliminarea altora, atunci vă doresc cea mai 

frumoasă zi de experiențe religioase. Sper să 

merite religia dvs. o astfel de atitudine, de 

neacceptat pentru noi”.  

Otilia Clipa neagă „Apoi, doamna Clipa și-a 

dat seama, probabil, ce a făcut, că tocmai a 

comis o discriminare și a revenit, spunându-mi 

să fac ce vreau”, povestește profesoara română 

din Italia. 

Ulterior, Otilia Clipa i-a trimis un mesaj cu ora 

și locul întâlnirii pentru a pleca împreună în 

excursie. Profesoara din Trieste a refuzat însă 

să mai meargă. „Vreau să trimit o plângere 

rectorului Facultății din Suceava, în care să arăt 

discriminarea la care am fost supusă, nefiind 

selectată inițial să particip, pe motive de 

credință, la excursie”, a mai spus Daniela 

Negru. Otilia Clipa, care spune că a sunat-o pe 

aceasta când a văzut-o că lipsește de la masă, 

neagă acuzațiile: „Nu i-am spus să nu vină, i-

am spus doar să decidă cum dorește dumneaei. 

I-am spus că va fi o excursie spirituală și că o 

să avem aici mai multe evenimente”. 



 „Nu știu cum să interpretez acest fapt”, a 

răspuns Clipa cu privire la absența invitatei din 

Trieste în excursia de miercuri, de la 

mănăstirile bucovinene. „Nu o discriminează 

nimeni, în grupul acesta mai sunt și alte religii, 

mai este o doamnă catolică, mai este un domn 

din Irlanda, mai este o doamnă cu yoga”, a 

adăugat Clipa. „Nu mi s-a părut nici o formă de 

discriminare, eu consider acest eveniment 

foarte frumos, foarte bogat”, a declarat o 

participantă la conferință, de religie romano-

catolică, care a dorit să rămână sub anonimat. 

În legătură cu afirmația soțului preot, 

referitoare la persoanele gay, soția a spus, 

pentru Libertatea: „Vai, Doamne, dacă l-ați 

cunoaște pe soțul meu și ați vedea cum este! Nu 

l-am auzit niciodată spunând astfel de lucruri”. 

„V-aș ruga, dacă puteți, să nu umbriți acest 

eveniment. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa la 

un eveniment la care am lucrat un an”, a zis, în 

încheiere, Otilia Clipa, pentru Libertatea. 

_______ Mare sărbătoare în comuna 

Iacobeni. Artiști renumiți îi 

vor încânta pe cei prezenți la 

spectacol 

www.suceavalive.ro 

24.07.19 

Cultură Duminică, 28 iulie, va avea loc „Ziua comunei 

Iacobeni”. Evenimentul se va desfășura pe 

Stadionul Iacobeni, începând cu ora  13:00. 

Primarul Viorel Maxim va fi cel care va 

deschide evenimentul și va premia cuplurile de 

aur, dar și pe părinții copiilor nou-născuți, 

precum și pe sportivii cu rezultate deosebite. 



[…] 

Atmosfera va fi întreținută de tinere talente, dar 

și de artiști cunoscuți și consacrați, între care 

Laura Olteanu, Ovidiu Homorodean, Dya, 

Ioana Petran, Ionuț Candrea, Doina și Ciprian 

Petroaie și Laura Erhan. Din program nu vor 

lipsi nici David și Miruna Țăran, Teodora 

Negrea și Elisabeta Morar, precum și nici 

Ansamblul ARCANUL al Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava și Ansamblul Folcloric 

„Flori de Mină”. 

 


