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Pg.2 

Pentru anul universitar care va debuta în toamnă, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a luat 

hotărârea de a majora valoarea taxelor de cazare în căminele 

insituţiei, cuantumul acestora urmând să crească cu 61 de lei. 

Astfel, în funcţie de confortul şi facilităţile camerelor de 

cazare, studenţii vor plăti sume începând de la 150 de lei pe 

lună (în loc de 90 de lei) şi ajungând la 420 de lei (în loc de 

360 de lei pentru studenţii cu taxă, circa 5% din totalul 

studenţilor cazaţi în campus). Prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, rectorul USV, a menţionat că majoritatea studenţilor 

cazaţi plătesc lunar în jur de 200 de lei. 

Acesta a justificat decizia de majorare explicând că alocaţia 

pentru studenţi pentru cămin/cantină nu s-a modificat faţă de 

anul trecut, în condiţiile în care cheltuielile cu personalul din 

acest segment au crescut cu 43% doar în ultimele două luni. 
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Ultima oră 

local 

Marţi, 4 aprilie, de la ora 19.00, Auditoriumul „Joseph 

Schmidt” găzduieşte un eveniment sub semnul  pasiunii, 

rafinamentului şi provocării din muzica marelui compozitor 

argentinian Astor Piazzola, în compania formaţiei „Tierra 

Sin Pan”. 

„Tierra Sin Pan” este alcătuită din profesori de la 

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi, 

precum şi din membri ai Ansamblului artistic „Ciprian 



 

 

Porumbescu” din Suceava. 

Fondată în urmă cu mai bine de 8 ani, „Tierra Sin Pan” a 

avut numeroase colaborări cu diferiţi muzicieni valoroşi, fapt 

ce avea să îi aducă de fiecare dată succesul dorit. Concertele, 

recitalurile, apariţiile în emisiuni de radio şi televiziune au 

plasat ansamblul în rândul formaţiilor de muzică de cameră 

de certă valoare. Argumentul solid al formaţiei „Tierra Sin 

Pan” este repertoriul deosebit de variat, ceea ce defineşte 

capacitatea muzicienilor de a se adapta cu uşurinţă la noi 

forme de expresie a limbajelor muzicale specifice tangoului, 

valsului, muzicii de film, prelucrărilor din muzica de jazz. În 

acest concert, muzicienii aduc un tribut compozitorului 

argentinian Astor Piazzola, oferind publicului exclusiv 

lucrări din creaţia marelui artist. 

Componenţă: Raluca Dobre - vioară, Luminiţa Ciobanu - 

violă, Edit Arva - pian, Constantin Bâzgă - contrabas, Igor 

Corjan - acodreon, Mihaela Gârlea – voce 

„Revoluţionând tangoul, Piazzola este creatorul unui limbaj 

cu totul unic. Ritmul, armonia şi melodia se contopesc într-o 

incredibilă frământare a sentimentelor, generând o muzică 

profund spirituală, o esenţă a fiinţei umane. Marţi, 4 aprilie, 

de la ora 19.00, în Auditoriumul USV vom asculta muzică de 

calitate în acordurile talentaţilor membri ai formaţiei «Tierra 

Sin Pan»”, transmit organizatorii. 
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Pg. 8 

CSU Suceava a pierdut, ieri după-amiază, cu scorul de 29-20 

meciul susţinut pe terenul vicecampioanei CSM Bucureşti, 

contând pentru etapa a XXV-a a Ligii Naţionale. Acest 

rezultat are darul să-i scoată pe băieţii pregătiţi de Adrian 

Chiruţ şi Iulian Andrei din cursa pentru play-off, în condiţiile 

în care Dunărea Călăraşi, cea de-a opta clasată s-a distanţat la 

patru puncte în urma succesului la limită repurtat la Satu 



Toderașcu Mare, când a mai rămas de disputat doar o etapă din sezonul 

regulat. Partida din sala Rapid a fost începută timid de 

ambele formaţii, scorul fiind deschis de gazde abia în 

minutul şase. Preda a restabilit egalitatea pe contraatac, însă 

CSM-ul s-a distanţat la 4-1 în minutul 10. Pe fondul unui joc 

încâlcit, presărat cu greşeli de ambele părţi, sucevenii 

izbutesc să se apropie la un gol, 6-5 după un sfert de oră de 

joc. În acest moment antrenorul Zvonko Sundovski cere 

time-out, după care gazdele se desprind rapid la 10-5, 

interval de timp în care „studenţii” irosesc şi două lovituri de 

la şapte metri, prin Mitrea şi Preda. Repriza întâi se încheie 

cu scorul de 11-7 în favoarea celor de la CSM Bucureşti, 

după o primă repriză în care oaspeţii au avut mari probleme 

pe atacul poziţional. 
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Actualitate 

Rectorul USV, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a anunțat, 

recent, schimbări semnificative în ceea ce privește bursele 

sociale, prima fiind modificarea plafonului de acordare a lor 

de la maximum 10% din fondul de burse, cât era stabilit, la 

maximum 30% din acest fond. 
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Pg.7 

150 de studenți au optat pentru un stagiu de practică în 

companie, fapt care bucură firma suceveană și să întărească 

parteneriatul de lungă durată dintre Assist și Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava care este lider în ceea ce 

privește formarea și oferirea de resurse umane pentru firma 

suceveană. 

În plus, 150 de studenți au optat pentru un stagiu de practică 

în companie, fapt care bucură firma suceveană și să 

întărească parteneriatul de lungă durată dintre Assist și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava care este lider 



în ceea ce privește formarea și oferirea de resurse umane 

pentru firma suceveană. 
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Social 

 

 

Compania arată într-un comunicat că pe parcursul celor patru 

ore de eveniment ne-am bucurat de prezența a aproximativ 

300 de participanți care au interacționat cu membrii echipei 

ASSIST și au participat activ la demonstrațiile și prezentările 

tehnice susținute de reprezentanții firmei. În plus, 150 de 

studenți au optat pentru un stagiu de practică în companie, 

fapt care bucură firma suceveană și să întărească 

parteneriatul de lungă durată dintre Assist și Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava care este lider în ceea ce 

privește formarea și oferirea de resurse umane pentru firma 

suceveană. 

În plus, 150 de studenți au optat pentru un stagiu de practică 

în companie, fapt care bucură firma suceveană și să 

întărească parteneriatul de lungă durată dintre Assist și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava care este lider 

în ceea ce privește formarea și oferirea de resurse umane 

pentru firma suceveană. 
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minimă va fi de 
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Actualitate 

Rectorul Universtății „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ. 

dr.ing. Valentin Popa, a anunțat vineri, aprobarea noului 

regulament de acordare a burselor și totodată majorarea 

substanțială ca număr și valoare a burselor alocate de 

instituția suceveană de învățământ superior. Popa a spus într-

o conferință de presă că fondul de burse pentru acest an este 

de 9,5 milioane de lei, aproape dublu față de cel de anul 

trecut, care a fost de 5 milioane de lei. El a anunțat că în 

urma consultărilor și votului reprezentanților studenților, s-a 

aprobat un nou regulament de acordare a burselor care este 



mult mai sever decât cel anterior. 
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Valentin Popa: 
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un rol important 
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șase ani. În ultimul 

timp, generată de 

noi tehnologii, 

dezvoltarea de noi 

meserii a devenit 

exponențială 

(26.03.2017) 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Actualitate 

Rectorul Universității Suceava, prof. univ. dr. ing Valentin 

Popa, a declarat în cadrul emisiunii Exclusiv 90 de minute de 

la Bucovina TV că un rol important al universității este acela 

de a intui meseriile care vor exista pe piață peste cinci-șase 

ani, când absolvenții de atunci sunt cei care intră anul acesta 

la facultate. El a spus în cadrul emisiunii că Universitatea 

Suceava nu oferă prea mulți șomeri pe piață. „Universitatea 

are un rol foarte important pentru că noi trebuie să ne gândim 

la meseriile viitorului. Noi astăzi trebuie să introducem la 

intrare absolvenți care vor lucra peste cinci-șase ani după ce 

termină masterul. În anumite domenii, peste cinci sau șase 

ani, vor fi alte meserii. Noi trebuie să le intuim de pe acum și 

să asigurăm competențele și pentru acele viitoare meserii, 

despre care astăzi nu știm de ele”, a spus rectorul USV. 
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Local pg.2 

Rectorul Valentin Popa dorește să se întâlnească în această 

săptămână cu președintele CNI pentru a obține lămuriri cu 

privire la căminele pe care Guvernul a anunțat că le va 

construi în acest an. Pentru a nu agrava și mai mult problema 

spațiilor de cazare, renovarea Căminului 1 se va face în două 

etape, în așa fel încât acesta să fie închis doar parțial. 

Rectorul Valentin Popa a anunțat vineri, în cadrul unei 

conferințe de presă, că a solicitat o întâlnire cu șefa 

Companiei Naționale de Investiții (CNI), în cadrul căreia 

speră să obțină câteva lămuriri cu privire la intențiile CNI în 

ceea ce privește căminele pe care Guvernul a anunțat că le va 

construi în acest an. De asemenea, pentru a soluționa, cel 

puțin parțial, problema locurilor de cazare, rectorul USV a 



arătat că în acest moment se poartă discuții pentru 

achiziționarea unor imobile care să fie amenajate ca spații de 

cazare. 
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Pg.4 

Marţi, 4 aprilie, de la ora 19.00, Auditoriumul „Joseph 

Schmidt” găzduieşte un eveniment sub semnul pasiunii, 

rafinamentului şi provocării din muzica marelui compozitor 

argentinian Astor Piazzola, în compania formaţiei „Tierra 

Sin Pan”. „Tierra Sin Pan” este alcătuită din profesori de la 

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi, 

precum şi din membri ai Ansamblului artistic „Ciprian 

Porumbescu” din Suceava. 
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Educație 

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, Valentin Popa, a 

anunțat că Senatul USV a definitivat Regulamentul privind 

acordarea burselor pentru studenţi, începând cu semestrul 

actual. Rectorul a menționat că valoarea burselor a crescut 

considerabil, dar în paralel s-au înăsprit şi criteriile de 

alocare a acestora. El a explicat că acordarea burselor sociale 

şi de merit este condiţionată de prezenţa studenţilor la curs. 

Beneficiarii pot să piardă acest drept dacă înregistrează 36 de 

absenţe nemotivate. 

În plus, bursele se acordă semestrial. Bursele sociale sînt 

între 3.000 şi 3.200 de lei. Bursele de merit au valori 

cuprinse între 3.700 şi 4.600 de lei. Bursele de performanţă 

care se acordă pentru rezultate bune la învăţătură şi activitate 

ştiinţifică, sunt între 4.800 şi 8.000 de lei. USV mai acordă şi 

burse sociale ocazionale pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte 

– în sumă de 600 sau 700 de lei. Bursele sociale pentru 

maternitate sînt între 7.000 şi 10.000 de lei. USV mai acordă 

o bursă specială între 4.000 şi 5.000 de lei pentru decesul 



unei rude de gradul I. Pe de altă parte, bursele speciale pentru 

performanţă culturală şi artistică sunt de 900 de lei/lună, în 

timp ce bursele pentru performanţă sportivă pot ajunge la un 

plafon maxim de 6.900 de lei. 
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Educație 

HeidelbergCement România, unul dintre cei mai importanți 

jucători pe piața materialelor de construcții, a prezentat 

oportunitățile de angajare pentru studenți, masteranzi și tineri 

absolvenți în cadrul companiei, promovând programul 

internship, ediția 2017, în rândul studenților Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. La întâlnirea care a avut loc 

astăzi, 23 martie, au participat mai mulți reprezentanți ai 

companiei și studenți din cadrul Facultății de Inginerie 

Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) și Facultății de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, care au 

avut ocazia să afle mai multe despre fluxul dintr-o fabrică de 

ciment, așteptările unei companii de la tineri, criteriile care 

primează în selectarea unui tănâr la început de carieră și 

perspectivele oferite de industrie. 

HeidelbergCement România încurajează și susţine activ 

dezvoltarea tinerilor, organizând în fiecare an stagii de 

internship pentru studenți, proaspăt absolvenți de facultate și 

masteranzi, oferindu-le șansa să învețe direct de la 

profesionişti în diferite departamente ale organizației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenţii vor plăti lunar sume începând de la 150 de lei pe 

lună (în loc de 90 de lei) şi ajunând la 420 de lei (în loc de 

360 de lei pentru studenţii cu taxă, circa 5% din totalul 
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Administrație 

studenţilor cazaţi în campus). Prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, rectorul USV, a menţionat că majoritatea studenţilor 

cazaţi plătesc lunar în jur de 200 de lei. 

       Acesta a justificat decizia de majorare explicând că 

alocaţia pentru studenţi pentru cămin/ cantină nu s-a 

modificat faţă de anul trecut, în condiţiile în care cheltuielile 

cu personalul din acest segment a crescut cu 43% doar în 

ultimele două luni. 
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Știri 

Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” (USV) a definitivat 

regulamentul de acordare a burselor pentru studenţi, asta 

după ce Guvernul Grindeanu a majorat considerabil valoarea 

acestora. Bursa minimă acordată de USV a crescut de la 250 

de lei/lună la 600 de lei pe lună. Bursele sociale şi de merit 

sunt condiţionate de prezenţa studenţilor la cursuri şi la 

celelalte activităţi academice. Măsura a fost adoptată de 

Senatul USV cu acordul asociaţiilor 

studenţeşti. „Condiţionarea absenţelor trebuie asociată 

burselor sociale şi de merit. Pentru bursele de performanţă, 

cele mai valoroase care se acordă pentru rezultate bune la 

învăţătură şi activitate ştiinţifică, bursele sociale ocazionale 

şi cele speciale absenţele să nu fie un factor de decizie”, a 

declarat rectorul USV, Valentin Popa. 

Chiar dacă se plătesc lunar, recompensele financiare au fost 

raportate la semestru. Valoarea burselor sociale se situează 

între 3.000 şi 3.200 de lei/semestru. Cele de merit sunt 

situate între 3.700 şi 4.600 de lei/semestru. Bursele de 

performanţă care se acordă pentru rezultate bune la 

învăţătură şi activitate ştiinţifică, sunt cuprinse între 4.800 şi 

8.000 de lei/semestru. Pe lângă acestea USV mai acordă o 



serie întreagă de burse speciale sau ocazionale. „Avem o 

bursă de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi 

încălţăminte, care este între 600 şi 700 de lei/semestru, având 

dreptul să primească o singură dată pe semestru. Mai există o 

bursă socială ocazională pentru maternitate, o studentă care a 

născut în timpul anilor de studiu poate primi între 7.000 şi 

10.000 de lei”, a spus Valentin Popa. Se mai acordă şi o 

bursă specială pentru decesul unei rude de gradul I care este 

cuprinsă între 4.000 şi 5.000 de lei. USV mai acordă şi alte 

tipuri de burse speciale. De exemplu, pentru performanţă 

artistică, culturală sau pentru implicare în activităţi de 

voluntariat, care este de 900 de lei/lună. 

Pe de altă parte, bursele de performanţă sportivă pot ajunge 

până la 6.900 de lei/lună. 

 

Redactor Iulia Sîrghi 

Consilier al Serviciului de Relații Publice, Comunicare și Imagine 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 


