
Revista presei – JOI, 13  IULIE 2017 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.R. 

 

 

 

 

 

Universitarii 

suceveni s-au 

plimbat în ultimul an 

cu bilete de avion 

cumpărate prin firma 

care a angajat-o pe 

soția rectorului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pg.3 

 

Găinărie, afacere profitabilă sau pur și simplu bătaie de joc, 

demonstrată cu acte de jurnalistul sucevean Dinu Zară, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde rectorul 

Valentin Popa a angajat-o pe patroana soției sale, care la rândul 

ei a distribuit bilete de avion prin firma pe care o deține, West 

Travel SRL Suceava, universitarilor suceveni. Mai exact, în 

ultimele 12 luni, Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava a 

realizat un număr de 23 de achiziții, în valoare totală de 70.000 

de lei, de la firma West Travel SRL Suceava. Contractele au 

vizat achiziționarea de bilete de avion pentru destinații din țară și 

din străinătate. 

Firma West Travel SRL este deținută de Oana Magdalena 

Coșman, Cristian Coșman și Aurelia Maerean. De menționat că 

Oana Coșman figurează și ca angajată a Facultății de Stiințe 

Economice și Administrație Publică, iar între familiile Coșman și 

Popa se pare că ar fi și o relație de rudenie. Contactat telefonic 

de reporterii cotidianului „Obiectiv”, rectorul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava a negat cu vehemență că ar fi vorba 

despre vreun conflict de interese în această poveste, explicând că 

nu a obținut niciun beneficiu, iar un punct de vedere al 

proprietarei firmei West Travel nu a putut fi obținut întrucât 

aceasta s-a mutat de curând, împreună cu familia, în străinătate, 



mai exact în Canada. 

In situații similare cu cea în care se află rectorul Popa, Agenția 

Națională de Integritate a constatat însă existența conflictului de 

interese, infracțiune pedepsită cu închisoarea de la unu la cinci 

ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție 

publică. 
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Handbaliștii suceveni riscă să rămână fără o parte din finanțarea 

alocată de la bugetul local al municipiului reședință de județ, 

cum s-a întâmplat și în a doua jumătate a anului trecut, dacă nu 

aduc cât mai rapid justificări pentru banii de care au beneficiat în 

prima jumătate a anului. 

„Noi deja le-am dat jumătate din banii alocați în bugetul acestui 

an, am vrut să le dau bani și luna aceasta, dar nu se poate, pentru 

că nu au adus deconturile pentru sumele deja folosite. Pățim ca 

anul trecut, când rectorul Valentin Popa a venit în ședința de 

Consiliu Local să ne țină lecții că nu am dat banii la handbal... 

Îi rog să aducă justificările pentru cei 0,6 milioane de lei pe care 

i-au primit, să le putem da bani mai departe. Astăzi nu le-au adus 

și suntem într-un blocaj. Astea sunt regulile, după folosirea a 

50% din suma alocată trebuie aduse justificările, pentru a putea fi 

făcute noi plăți”, a declarat miercuri primarul Sucevei, Ion 

Lungu. 

Edilul sucevean a felicitat echipa Universitatea Suceava pentru 

performanța de a deveni campioană universitară europeană, dar, 



în același timp, și-a exprimat nemulțumirea de a vedea că 

principalul finanțator al acestui sport, Primăria Suceava, nu a fost 

menționat deloc. 

„Mai mult, rectorul USV a spus că principalul finanțator al 

echipei este Universitatea, în condițiile în care Primăria le-a 

alocat 1,2 milioane de lei în acest an... Sunt banii sucevenilor și 

era normal să fim menționați drept principal finanțator”, a 

adăugat Lungu. 

Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a reuşit o 

performanţă deosebită, izbutind să cucerească sâmbătă după-

amiază Campionatul European Universitar găzduit de localitatea 

Malaga, din Spania. Meciul decisiv pentru titlu a fost câștigat 

la  limită, cu 23-22, în confruntarea cu Universitatea Duisburg-

Essen (Germania). 

Campionatul European Universitar de la Malaga s-a desfăşurat 

cu participarea a 12 echipe: Universitatea din Porto (Portugalia), 

Universitatea din Split (Croaţia), Universitatea din Duisburg-

Essen (Germania), Universitatea din Barcelona (Spania), 

Universitatea din Montpellier (Franţa), Universitatea Marmara 

(Turcia), Universitatea din Rzeszow (Polonia), Universitatea din 

Basel (Elveţia), Universitatea din Minho (Portugalia), 

Universitatea Goethe Frankfurt (Germania), Universitatea din 

Malaga (Spania) şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

(România). 

 

     

 


