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Șapte proaspete mămici, studente în cadrul Universităţii „Ștefan 

cel Mare” Suceava, au primit din partea instituţiei câte 9.000 de 

lei.  

Bursa pentru maternitate (5.000 de lei pentru naştere şi 4.000 de 

lei pentru îmbrăcămintea celui mic) a fost instituită la 

Universitatea din Suceava în primăvara acestui an, pe adresa 

instituţiei sosind opt astfel de solicitări, una fiind în discuţie la 

Comisia Centrală de Acordare a burselor. 

Gabriela Prelipcean, prorectorul responsabil de problemele 

studenţeşti, a menţionat că acest sprijin financiar se acordă o 

singură dată studentelor care devin mămici, indiferent de venit. 

De asemenea, de aceste prime pot beneficia şi studenţii USV ale 

căror soţii sunt în maternitate şi care au un venit mai mic de 

1.050 de lei/ lună. 

Un sprijin financiar consistent şi bine-venit, care le scapă pe 

tinerele mămici de constrângerile financiare din perioada de 

după naştere. În afara unui ajutor însemnat, bursa pentru 

maternitate poate fi şi o încurajare pentru tinerele studente care 

îşi doresc să facă pasul cel mare şi să devină mame cât mai 

repede, însă sunt demotivate de latura financiară căreia nu ştiu 

dacă i-ar putea face faţă. 

Gabriela Prelipcean a mai arătat că de aceste burse pot beneficia 

studentele care sunt fie la un program de licenţă, fie la masterat 



sau doctorat. 

  

Bursă excepţională, în valoare de 10.000 de euro 

Pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului universitar 

trecut, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a acordat 

burse de excelenţă, performanţă, merit, sociale şi speciale, alături 

de alte forme de sprijin financiar, unui număr de peste 1200 de 

studenţi. 

O primă consistentă primeşte şi echipa de handbal a Universităţii 

din Suceava, care a obţinut titlul de campioană europeană 

universitară la handbal masculin. Bursa are un cuantum de 

45.000 de lei. Echipa de handbal masculin a USV s-a aflat la 

prima participare la acest campionat, după ce a câştigat 

Campionatul Naţional Universitar, ceea ce i-a conferit dreptul de 

a reprezenta România în competiţia europeană. 

În discuţii este şi oferirea unei burse pentru sportivul Alin 

Firfirică, afiliat la clubul Universităţii, care a cucerit medalia de 

argint la aruncarea discului, la Universiada de vară de la Taipei, 

cu rezultatul de 61,13 metri. 

Tot din categoria burselor sociale ocazionale, alături de bursele 

de maternitate, fac parte şi bursele pentru ajutor social pentru 

îmbrăcăminte şi încălţăminte. Aceasta este în valoare de 600 de 

lei şi se acordă o singură dată pe semestru, 240 de studenţi 

beneficiind de acest sprijin. La bursele de ajutor social ocazional 

pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se califică toţi studenţii care 

primesc burse sociale, cu venit mai mic decât salariul de bază 

minim net timp de trei luni înaintea semestrului, studenţi orfani 

sau din plasament. 

  

Bursele studenţeşti aferente lunii septembrie, plătite în avans 



Reprezentanţii USV au informat printr-un comunicat de presă că 

pentru a veni în întâmpinarea nevoilor studenţilor, sumele 

aferente lunii septembrie au fost virate în avans, în perioada 

aprilie-august. 

„Menţionăm faptul că, pe lângă sumele provenite de la bugetul 

de stat, USV a suplimentat valoarea totală a burselor acordate cu 

346.652 lei, sumă alocată din venituri proprii. Prin urmare, 

pentru luna septembrie nu au mai rămas diferenţe de plată, cu 

excepţia studenţilor care beneficiază de burse sociale (studenţi 

orfani şi/sau în plasament şi studenţi bolnavi) şi a studenţilor 

care primesc burse speciale de performanţă culturală, artistică şi 

sportivă”, transmite USV. 

Pentru primele trei luni ale anului universitar 2017 – 2018, care 

va începe pe data de 2 octombrie, fondul de burse lunar va fi de 

961.383 lei.  
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Universitatea din Suceava poate onora mai puţin de jumătate din 

numărul de cereri pe care studenţii le-au depus pentru un loc în 

căminele din campusul instituţiei. 

Aproape 2.500 de studenţi vor să se cazeze într-unul din cele 

cinci cămine ale Universităţii „Ştefan cel Mare” (USV), însă 

doar circa 1.000 dintre aceştia vor prinde un loc în următorul an 

universitar. 

În aceste condiţii, pentru a mai acoperi din deficit, USV a 

solicitat Inspectoratului Școlar Suceava să pună la dispoziţia 

studenţilor camere în căminele destinate elevilor. 



Potrivit reprezentanţilor instituţiei, la începutul săptămânii 

viitoare, IȘJ Suceava va înainta Universităţii lista cu locurile pe 

care le pune la dispoziţia studenţilor. 

De asemenea, cu toate că în toamna acestui an trebuiau demarate 

lucrări de reabilitare la căminul C1 și închis tronsonul unde vor fi 

executate recompartimentări, USV a renunţat la măsura 

închiderii parţiale pentru a nu pierde alte locuri de cazare. 

Universitatea din Suceava are în administrare cinci cămine 

studenţeşti, cu un număr de circa 1.100 de locuri,  însă căminul 

din corpul N, de pe strada Universităţii, cu circa 40 de locuri, 

este rezervat studenţilor Erasmus şi oficialităţilor. 

  

Taxe mai mari din toamnă 

Cazarea studenţilor pentru anul universitar 2017-2018 se va face 

începând cu data de 27 septembrie pentru anii IV şi III, 28 

septembrie – anii I şi II şi 29 septembrie – familiști, masteranzi şi 

întârziaţii motivat. 

Pentru anul universitar care va debuta pe 2 octombrie, 

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

de a majora valoarea taxelor de cazare în căminele instituţiei, 

cuantumul acestora urmând să crească cu 61 de lei. 

Astfel, în funcţie de confortul și facilităţile camerelor de cazare, 

studenţii vor plăti lunar sume începând de la 150 de lei pe lună 

(în loc de 90 de lei) și ajungând la 420 de lei (în loc de 360 de lei 

pentru studenţii cu taxă, circa 5% din totalul studenţilor cazaţi în 

campus). Cea mai mare parte a studenţilor cazaţi plătesc lunar în 



jur de 200 de lei. 

  

Demersuri prelungite pentru al VI-lea cămin 

Cât despre căminul din incinta Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară, care va fi preluat de USV în vederea transformării 

lui în internat pentru studenţi, încă se lucrează la documentaţia 

pentru ca acesta să între în administrarea Universităţii. 

Reprezentanţii USV spun că momentan Primăria Municipiului 

Suceava, proprietară a căminului, întocmește dosarul care va fi 

transmis Ministerului Educaţiei pentru a primi avizul de preluare 

de către USV. Ulterior, Universitatea trebuie să identifice surse 

de finanţare pentru reabilitarea căminului, urmând să câștige încă 

aproximativ 100 de locuri de cazare.  
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Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au depus peste 

2.300 de cereri de cazare pentru cele 1.070 de locuri disponibile 

în cele cinci cămine ale universității. Abia de anul viitor însă 

numărul locurilor disponibile ar putea fi mai mare, după ce USV 

va lua în administrare căminul de la Liceul Alimentar. 

rorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, responsabil 

cu baza materială şi probleme studenţeşti, prof. univ. dr. ec. 

Gabriela Prelipcean, a declarat, miercuri, pentru NewsBucovina 

că, noul an universitar va debuta luni, pe 2 octombrie, și pentru 

ca totul să fie în ordine, în această vară s-au efectuat lucrări de 

http://www.newsbucovina.ro/


igienizare, reparații curente și mici modernizări. 

Gabriela Prelipcean a precizat că universitatea suceveană se 

confruntă cu o problemă în ceea ce privește locurile de cazare, 

iar în acest an aproximativ 50% din solicitările pentru un loc în 

cămin nu vor putea fi onorate. 

„Avem 1.070 de locuri disponibile. Ne-am fi dorit să fie mai 

multe, solicitările nu scad, dimpotrivă sunt mai multe ca anul 

trecut ținând cont că vor intra în anul întâi un număr mai mare de 

studenți români de pretutindeni. Avem peste 2.300 de cereri de 

cazare, deci 50% din cereri nu vor putea fi onorate. Sperăm anul 

viitor să avem un număr de locuri de cazare ceva mai mare”, a 

spus Prelipcean. 
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În cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava funcționează 

un Laborator de Incubare a Afacerilor, un spațiu în care 

studenții, dar și absolvenții instituției pot urma două cursuri de 

formare profesională pentru manager de proiect şi pentru 

dobândirea de competenţe antreprenoriale. 

Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, responsabil 

cu baza materială şi probleme studenţeşti, prof. univ. dr. ec. 

Gabriela Prelipcean, a declarat, miercuri, pentru NewsBucovina 

că în cadrul universității sucevene, prin Laboratorul de Incubare 

a Afacerilor, sunt acreditate două cursuri, unul de competențe 

antreprenoriale și unul de manager de proiect. 

„Acest laborator împreună cu regulamentul de funcționare a 



societăților antreprenoriale pentru studenți pot reprezenta forme 

prin care studenții, dar și absolvenții noștri pot veni să lucreze 

aici, să-și dezvolte o afacere, prin urmarea acestor cursuri și prin 

obținerea certificatelor”, a spus Gabriela Prelipcean. 

Prorectorul USV a precizat că profesorii și cercetătorii din cadrul 

Laboratorului de Incubare a Afacerilor desfășoară și activități de 

consultanță, coaching și mentoring. 

În ceea ce privește cursul de manager de proiect, acesta acoperă 

tematica necesară pentru ocuparea unui post de manager de 

proiect, indiferent de tipul de proiect sau locul de muncă de bază 

al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție. 

De asemena, cursul pentru dobândirea de competențe 

antreprenoriale reprezintă un curs de inițiere care sprijină ideile 

de dezvoltare a micilor afaceri în Bucovina, prin dezvoltarea 

abilităților antreprenoriale pentru cei interesaţi să inițieze sau să 

dezvolte o afacere. 
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După trei etape scurse din actualul sezon al Ligii Naţionale de 

handbal masculin, trei jucători au reușit să marcheze mai mult de 

20 de goluri: Gabriel Bujor, golgheterul sezonului trecut, 

Alexandru Farcaș și Nikola Crnoglavac. CSU Suceava are şi ea 

un reprezentant în topul celor mai buni marcatori ai primului 

eşalon valoric, Adrian Târzioru. „Lunetistul” grupării sucevene a 

avut evoluţii bune în toate cele trei meciuri disputate, dar nu a 

putut înclina balanţa cu execuţiile sale în disputele cu Steaua şi 

CSM Bucureşti. 



Clasamentul golgheterilor după trei etape: 

1-3. Gabriel Bujor (HC Vaslui) – 21 goluri 

1-3. Alexandru Farcaș (HC Vaslui) – 21 goluri 

1-3. Nikola Crnoglavac (HC Dobrogea Sud Constanța) – 21 

goluri 

4-5. Stefan Vujic (CSA Steaua București) – 20 goluri 

4-5. Florin Acatrinei (CSM Făgăraș) – 20 goluri 

6-7. Milos Orbovic (Poli Timișoara) – 19 goluri 

6-7. Andrei Bejinariu (CSM Făgăraș) – 19 goluri 

8-10. Pierre Ragot (Minaur Baia Mare) – 18 goluri 

8-10. Adrian Târzioru (CSU Suceava) – 18 goluri 

8-10. Laurențiu Nițu (Poli Iași) – 18 goluri 
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Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a 

solicitat, ieri, preşedintelui regiunii germane Schwaben, Jurgen 

Reichert, o întrevedere în perioada 3-4 octombrie a.c., cu o 

delegaţie din Suceava, din care vor face parte managerul 

Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Vasile 

Rîmbu, şi medici din acest spital, directorul Aeroportului „Ştefan 

cel Mare”, Ioan Măriuţa, prorectorul Universităţii ”Ştefan cel 

Mare”, Mihai Dimian, şi preşedintele Camerei de Comerţ şi 

http://www.svnews.ro/


 Industrie Suceava, Nicolae Troaşe. Flutur a declarat, în 

conferinţă de presă, că scopul întrevederii este realizarea de 

parteneriate punctuale între spitalul din Suceava şi clinici din 

capitala Regiunii Schwaben, Augsburg, între universitatea din 

acest oraş şi USV, precum şi cooperare în mediul de afaceri. Un 

punct important al discuţiilor va fi, potrivit lui Flutur, 

continuarea negocierilor pentru deschiderea unei curse aeriene 

Suceava-Memmingen, oraş în apropiere de Munchen. „Am 

convenit cu omologul meu din Schwaben să punem o bază la 

această cursă aeriană, care poate fi reprezentată de cooperarea 

dintre cele două universităţi, dintre spitale şi din mediul de 

afaceri”, a afirmat Gheorghe Flutur. 

 

 


