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Principala instituţie de învăţământ suceveană, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, a sărbătorit ieri deschiderea noului 

an universitar 2017 – 2018. 

„Începând de astăzi, campusul începe să vibreze şi odată cu 

acesta, întreaga cetate a Sucevei”, a remarcat prorectorul USV, 

Ștefan Purici, la festivitatea de deschidere a anului universitar 

care a avut loc în Auditorium „Joseph Schmidt”, de la ora 09:00. 

După tradiţionalul imn „Gaudeamus”, care a fost ascultat de cei 

prezenţi, ridicaţi în picioare, atât la început, cât şi la sfârşit, a luat 

cuvântul rectorul universităţii sucevene, prof. univ dr. ing. 

Valentin Popa, care le-a urat bun venit celor aproape 3.600 de 

noi studenţi la programele de licenţă, master şi doctorat, 

felicitându-i că au ales „cea mai bună universitate a Bucovinei”. 

Aceştia au fost înmatriculaţi în 40 de programe de licenţă, 35 de 

programe de master şi 14 programe de doctorat. Aproape un sfert 

din aceste programe îşi încep cursurile la capacitate maximă de 

şcolarizare, fiind ocupate atât locurile cu taxă, cât şi cele fără 

taxă. 

„Anul acesta avem un număr record de locuri bugetate, 1.760, 

pentru cetăţenii români, aflându-ne într-un trend ascendent, din 

acest punct de vedere. Dar poate cel mai bun ascendent îl avem 



în domeniul studenţilor străini. Numărul studenţilor din afara 

graniţelor României, în special din Republica Moldova şi din 

Ucraina, a fost în acest an de peste trei ori mai mare decât cel din 

anul trecut. Pe lângă aceştia, avem câte un student din China, 

Turkmenistan şi SUA, un student care s-a înscris la anul 

pregătitor de limbă română şi apoi va studia un program de 

licenţă”, a remarcat rectorul Valentin Popa. 

Noul an universitar începe cu două programe noi de studii, unul 

la licenţă – Poliţie Locală, şi unul la masterat, în domeniul 

kinetoprofilaxiei. Ambele programe funcţionează la capacitate 

maximă de şcolarizare. 

„În mod evident, avem cea mai bună admitere din ultimii patru 

ani şi pentru aceasta îi felicit pe bobocii care au ales universitatea 

noastră, dar în egală măsură şi pe colegii mei, care s-au implicat 

în admitere, în promovarea universităţii şi care de-a lungul anilor 

au lucrat continuu pentru creşterea prestigiului şi a imaginii 

universităţii noastre”, a adăugat rectorul USV. 

La festivitatea de deschidere a anului universitar au fost prezenţi 

şi reprezentanţii principalelor instituţii, precum reprezentantul 

Guvernului în teritoriu, prefectul Mirela Adomnicăi, primarul 

Sucevei, Ion Lungu, care a lansat o provocare actualilor studenţi, 

de a veni să ocupe posturile vacante care vor fi scoase pentru 

realizarea unui oraş inteligent - „smart city”, vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Suceava Viorel Seredenciuc, care a vorbit 

de necesitatea instruirii de absolvenţi care să corespundă 

cerinţelor de pe piaţa muncii din regiune, dar şi inspector-şef al 

ISU, generalul de brigadă Ion Burlui, care a propus înfiinţarea 

unui domeniu de licenţă sau de masterat pe linia situaţiilor de 



urgenţă. 

 Rectorul universităţii sucevene a spus că regretă că instituţia nu 

a putut să asigure locuri de cazare pentru cei peste 2.500 de 

studenţi care au solicitat această facilitate. „Din păcate, 

capacitatea de cazare a campusului nostru este de doar 1.100 de 

locuri şi am reuşit, totuşi, să-i cazăm pe toţi cei care s-au 

prezentat şi care erau pe listele de cazare”, a spus Valentin Popa, 

adresând mulţumiri şefului Inpectoratului Școlar Judeţean, 

Gheorghe Lazăr, care a ajutat USV cu câteva zeci de locuri în 

căminele liceelor din oraş, unde vor putea fi cazaţi şi studenţi din 

listele de rezervă. 

Căminul dat de către Primăria Suceava către USV pentru 

reabilitare şi modernizare nu poate fi folosit în acest an pentru 

cazare, dar rectorul Valentin Popa i-a mulţumit primarului Ion 

Lungu, prezent în sală, pentru eliberarea acestuia şi pentru 

demararea, alături de universitate, a documentaţiei pentru 

transfer, urmând ca ulterior să fie modernizat, pentru a asigura 

200 de noi locuri de cazare pentru studenţi.  

  

Taxele de şcolarizare, menţinute la acelaşi nivel, în ciuda 

problemelor financiare 

Principala realizare a anului universitar trecut, conform 

rectorului Valentin Popa, este  echilibrul financiar într-o perioadă 

în care presiunea pe cheltuieli, în special pe cheltuielile salariale, 

a fost extraordinară. 

„Ca mai întotdeauna, Guvernul a emis legi de creştere a 

salariilor, dar nu le-a dublat cu o asigurare financiară a acestora, 



lăsând pe umerii universităţilor ca o parte din aceste creşteri să 

fie suportate. De aceea spun că echilibrul financiar a fost greu de 

realizat şi ne bucurăm că am reuşit acest lucru fără a creşte taxele 

de şcolarizare a studenţilor”, a spus Valentin Popa. 

  

Forfota care a cuprins luni întreg campusul USV este explicabilă 

ţinând cont că ieri au fost festivităţi de deschidere de an atât 

pentru întregul organism universitar cât şi pentru fiecare 

facultate în parte: Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative,  

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,  Facultatea de Inginerie 

Alimentară, Facultatea de Mecanică, Mecatronică şi 

Management,  Facultatea de Inginerie Electrică şi Știinţa 

Calculatoarelor,  Facultatea de Istorie şi Geografie,  Facultatea 

de Litere şi Știinţe ale Comunicării,  Facultatea de Silvicultură,  

Facultatea de Știinţe Economice şi Administraţie Publică,  

Facultatea de Știinţe ale Educaţiei. 

Seara, de la ora 19.00, studenţii Universităţii „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV) au sărbătorit debutul noului an universitar alături 

de una dintre cele mai cunoscute trupe din România, Viţa de Vie, 

dar şi de o apreciată trupă locală, Odyssey, concertul, cu intrare 

liberă, având loc pe esplanada din faţa corpului A.  
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Cea mai nouă facultate din cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” 

Suceava, totodată una din cele mai atractive din oferta 

educaţională din regiune, a început noul an universitar cu o nouă 



 

 

 

nouă specializare, 

„Poliţie Locală” 

 

 

specializare, care este deja la mare căutare. 

„Acum mai bine de 10 ani eram o simplă catedră de Drept şi 

Administraţie Publică, acum s-a împlinit un an de când suntem 

Facultate de Drept şi Știinţe ale Administraţiei. Anul trecut eram 

copilul cel mai mic al Universităţii, care a devenit o facultate 

foarte serioasă, iar acum venim cu un alt copil, mai mic, realizat 

cu sprijinul Primăriei Suceava şi al primarului Ion Lungu, care 

ne-a dat elan şi am reuşit să devenim a doua universitate de stat 

din România care are în oferta sa programul de «Poliţie 

Locală»”, a spus decanul facultăţii, conferenţiar dr. Camelia 

Ignătescu. 

La festivitatea de deschidere a fost invitată să ia cuvântul şi 

prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, care este şi 

jurist. 

Aceasta i-a felicitat pentru misiunea asumată, de a forma 

specialişti în „Poliţie Locală”, le-a şi transmis mesajul 

comandantului Școlii militare de subofiţeri de Jandarmi „Petru 

Rareş”, unitate care le stă la dispoziţie pentru stagiile de practică, 

dar a şi destins atmosfera cu un banc, cu Sf. Petru, studenţii de la 

Drept şi cei de la Politehnică. 

„Încă nu există reglementată în România clasificarea 

eventualelor viitoare ocupaţii pe care le puteţi accesa – aveţi mai 

multă deschidere şi multe oportunităţi”, a concluzionat 

reprezentantul Guvernului în teritoriu. 

Primarul Ion Lungu le-a vorbit de cele 84 de locuri vacante, bine 

plătite, la primărie, pentru care vrea să facă modificări în 

organigramă, să înfiinţeze posturi noi, de gestionare inteligentă a 



oraşului. 

 „Acestea vă sunt destinate vouă. În acelaşi timp, ne dorim să 

perfecţionăm actualii poliţişti locali, dar şi să şcolarizăm noi 

generaţii”, a spus Ion Lungu. 

Unul dintre invitaţii speciali de la deschiderea de an la facultatea 

de Drept a fost deputatul Cătălin Nechifor, care a remarcat faptul 

că „Suceava a devenit un concurent important pentru Iaşi şi 

Bucureşti. Trebuie să ne luăm înapoi ceea ce ni se cuvine, pentru 

că de-a lungul timpului am cedat prea mult din autoritatea 

noastră, istorie şi din modelul nostru de dezvoltare”. 
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Universitatea suceveană a devenit atractivă la nivel internaţional, 

cea mai bună dovadă fiind nu doar numărul tot mai mare al 

studenţilor străini – de trei ori mai mare decât anul trecut, ci şi 

provenienţa acestora. 

Astfel, pe lângă numeroşii studenţi din Republica Moldova şi 

Ucraina, care au devenit deja normalitate, la cursuri pot fi văzuţi 

şi studenţi din  China, Turkmenistan, ba chiar şi din Statele Unite 

ale Americii. În plus, zeci de alţi studenţi din Franţa, Italia, 

Spania, Portugalia, Grecia şi Turcia vin la USV pentru a studia 

unul sau două semestre, în cadrul programelor Erasmus. 

„Avem peste 350 de studenţi străini, proveniţi majoritar din 

Republica Moldova şi Ucraina, la programele de licenţă şi avem 

şi câte un student din Turkmenistan, China şi din Statele Unite 



ale Americii. 

Studentul din SUA va învăţa în primul an doar limba română, 

abia de anul viitor va urma cursurile USV. Studenţii străini s-au 

îndreptat către toate programele noastre, mai puţin cele care nu 

sunt încă acreditate”, a anunţat rectorul Universităţii „Ștefan cel 

Mare” Suceava, Valentin Popa. 

O creştere spectaculoasă se remarcă şi în privinţa numărului de 

studenţi proveniţi din ţările europene, sosiţi în programele 

ERASMUS pentru unul sau două semestre, din Franţa, Italia, 

Spania, Portugalia, Grecia şi Turcia. 

„Cea mai bună promovare o fac colegii mei care se duc în 

deplasări Erasmus de predare, rezultatele universităţii şi ceea ce 

spun foştii studenţi care au trecut pe aici. Numărul de studenţi 

care vin la noi e în creştere, aproape se echilibrează numărul 

celor care merg de la noi în alte ţări cu cei care ne vizitează. În 

ultimii doi ani se vede un interes mult mai crescut pentru a vizita 

universitatea noastră şi Bucovina, cea mai frumoasă regiune din 

România”, a precizat rectorul Valentin Popa. 

Studenţii străini au aceleaşi drepturi ca şi studenţii români care 

pleacă în străinătate prin astfel de programe - au asigurată 

cazarea şi primesc o bursă de mobilitate, care le acoperă 

cheltuielile de transport şi masă. 
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Deschiderea noului an universitar la USV a fost marcată prin 

prezentarea primilor absolvenți ai unui master cu dublă diplomă, 
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realizare prin care Suceava a deschis o activitate de pionerat în 

învățământul superior din România. 

„Masteratul cu dublă diplomă este un lucru minunat, prin care un 

student poate obține simultan două diplome de la universități din 

țări partenere, făcând simultan două programe de studiu. Este o 

idee excelentă, în special pentru românii noștri de peste graniță, 

care își doresc să obțină o diplomă recunoscută european și 

mondial și în același timp să poată studia aproape de familia lor, 

aproape de casă. Aproximativ un semestru se studiază în țara 

parteneră și trei semestre în țara gazdă. Suntem încântați să 

putem asigura astfel de studii menținând și formând o elită 

românească la ea acasă”, a explicat rectorul Universității „Ștefan 

cel Mare”  Suceava, Valentin Popa. 

Primii masteranzi cu dublă diplomă, în limba franceză, sunt de la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, prin programul 

Teoria și Practica Traducerii, realizat în parteneriat cu 

Universitatea de Stat a Moldovei. 

Practic, au finalizat masteratul nouă studenți ai universității 

sucevene, care au susținut licența și la Universitatea de Stat a 

Moldovei, respectiv nouă studenți din Republica Moldova, care 

au susținut disertația în cadrul USV. 

În sală a fost prezentă și o delegație de la universitatea parteneră 

din Republica Moldova, condusă de prodecanul Marcela Calchei, 

responsabila acestui masterat în dublă diplomă, dar și prof. 

Sanda Maria Ardeleanu și prof. Muguraș Constantinescu, care au 

fost sufletul acestui masterat, primul făcut la USV și primul 

realizat în România.  

Succesul obținut i-a încurajat să dezvolte și alte programe în 

dublă diplomă. 

„Suntem bucuroși că internaționalizarea universității noastre s-a 

materializat în acest an și în 11 noi programe de studiu în dublă 



diplomă, realizate cu cinci universități, din trei țări: Universitatea 

Tehnică a Moldovei – principalul nostru partener extern în 

masteratele de dublă diplomă, Universitatea de Stat a Moldovei, 

Universitatea Bucovineană din Cernăuți, cea mai mare 

universitate din Cernăuți, Iurie Petcovici, precum și cu 

Universitatea din Cordoba – Spania”, a anunțat rectorul Valentin 

Popa. 

De altfel, un invitat de onoare la ceremonia de deschidere a 

anului universitar a fost  rectorul Universității Tehnice a 

Moldovei,  prof. univ. dr. habilitat Viorel Bostan, cu care au fost 

semnate acordurile care au făcut posibilă înmatricularea la USV 

a peste 40 de masteranzi de dublă diplomă. 

„Acest acord a fost încheiat după lungi negocieri și protocoale de 

echivalare a disciplinelor comune. Am avut grijă ca cel puțin 

75% - 80% din conținut să fie identic pentru disciplinele pe care 

le-am echivalat”, a menționat rectorul UTM. 

Dar un maxim de 25% din planul de învățământ este necesar a fi 

făcut de studenți în universitatea parteneră – asta înseamnă 

deplasări în țara respectivă, unde le este asigurată cazarea, uneori 

chiar și burse de subzistență. 

Următorul pas pe care vor să îl facă cele două universități este să 

treacă la programe de licență, un lucru mult mai greu de făcut, 

ținând cont că este vorba de opt semestre, nu patru. 
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La Auditorium „Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV) va avea loc joi, 19 octombrie 2017, 

începând cu ora 19:00, un concert de jazz susținut de Dino 



 Massa 

 

local Massa, ALONE - A solo piano performance from USA to 

Europe. Organizatori, USV, Casa de Cultură a Studenţilor 

Suceava şi Eden Fundația Suceava. 
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Festivitatea oficială de deschidere a anului universitar la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut în acest an şi 

un moment special, dedicat sportului universitar. În cadrul 

acestuia au fost prezentate performanţele studenţilor la nivel 

internaţional, cei ce le-au obţinut, dar şi cei care au contribuit la 

ele. 

Pentru prima dată în istoria sportului universitar din Suceava, 

echipa de handbal masculin a Universităţii „Ștefan cel Mare” a 

reuşit să câştige Campionatul European Universitar, ce s-a 

desfăşurat în vară, la Malaga, Spania. Din lotul echipei au făcut 

parte studenţii Ovidiu Bădeliţă, Daniel Ionasciuc, Mihai Sandu, 

Gabriel Burlacu, Cătălin Costea, Adrian Târzioru, Bogdan 

Baican, Iulian Alexa, Andrei Olariu, Cristian Tcaciuc – cel mai 

bun portar al europenelor şi antrenorul Adrian Chiruţ. Studenţii 

campioni au fost felicitaţi ieri pe scena Auditorium-ului „Joseph 

Schmidt” de conducerea universităţii, care, după europene, i-a 

premiat şi-n bani, cu o sumă totală de 45.000 lei, prin burse 

speciale de performanţă sportivă.  

Pe scenă au urcat şi doi sportivi de talie mondială, studenţi la 

Suceava, care în acest an au reuşit performanţa de a urca pe 

podiumul Campionatului Mondial Universitar de la Taipei. Este 

vorba de Andrei Gag, medaliat cu bronz la aruncarea greutăţii, 

multiplu medaliat în competiţiile europene şi mondiale de 

atletism, participant la Jocurile Olimpice de la Rio. Acesta a fost 

însoţit de antrenorul său, Ioan Zamfirache, sucevean ce este 



absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport de la Suceava. 

Cel de-al doilea student remarcat a fost Alin Firfirică, atlet ce a 

luat argintul mondial universitar în proba de aruncare a discului. 

Firfirică este antrenat de Daniela Costian, proaspătă absolventă a 

facultăţii sucevene, şefă de promoţie şi studentă în primul an la 

master.  

„Sunt bucuros şi mulţumesc conducerii Universităţii «Ștefan cel 

Mare» Suceava, care a decis ca în acest moment festiv de 

deschidere a anului universitar să cuprindă şi sportul, poate 

pentru prima dată după mulţi ani. Trebuie să remarc faptul că în 

acest an, sportul universitar sucevean a obţinut cele mai bune 

rezultate din întreaga sa istorie. Sunt rezultate fără precedent şi 

de aceea le mulţumesc tuturor celor ce ne-au susţinut, fie de la 

nivelul poziţiei pe care o ocupă, fie cei ce au fost alături de 

sportivi cu sufletul şi cei ce i-au aşteptat în miez de noapte când 

s-au întors victorioşi la Suceava.     

Un rezultat fără precedent, obţinut la unul din jocurile sportive 

unde performanţele internaţionale sunt din ce în ce greu de 

realizat, este cel al echipei de handbal a Universităţii «Ștefan cel 

Mare» din Suceava, ce a devenit campioană europeană 

universitară”, a declarat decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi 

Sport, prof. univ. dr. Petru Ghervan, cel care i-a prezentat pe 

scenă pe sportivii medaliaţi.  

La această festivitate a luat cuvântul şi primarul municipiului 

Suceava, Ion Lungu, reprezentantul finanţatorului principal al 

echipei Universităţii Suceava. Edilul sucevean le-a promis 

handbaliştilor suceveni că zilele următoare, instituţia pe care o 

conduce va vira încă 200.000 de lei în conturile clubului 

universitar, din suma aprobată pentru finanţare la începutul 

anului. 

„Trăim vremuri grele, mai ales pentru că legislaţia nu este clară. 



Am insistat la Ministerul Sportului să modifice regulile, să fie 

simple şi clare, nu au făcut-o, drept pentru care în lunile iunie, 

iulie, august, nu am putut să le dăm nici un ban, pentru că nu 

erau aduse justificările. Acum totul este în ordine şi vă promit că 

vom intra în normalitate şi aveţi tot sprijinul nostru. Mult 

succes!”, a spus edilul sucevean, care a fost invitat de rectorul 

USV să apară şi în poza de grup realizată pe scenă, la finele 

festivităţii de deschidere a anului universitar. 
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Social 

În parteneriat cu Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava a demarat în 2015 un program de 

masterat cu dublă diplomă, iar primii absolvenți și-au primit 

diplomele în cadrul festivității de deschidere a noului an 

universitar de la USV. 

„O reușită semnificativă o reprezintă primii absolvenți ai unui 

masterat în dublă diplomă, de la programul Teoria și Practica 

Traducerii realizat în parteneriat cu Universitatea de Stat a 

Moldovei”, a precizat, luni, rectorul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 

El a menționat că 18 tineri au absolvit masteratul „Teoria și 

Practica Traducerii”, în limba franceză, acest program cu dublă 

diplomă fiind primul din România. 

„Am avut nouă absolvenți titulari ai Universității de Stat a 

Moldovei, dar și nouă studenți de la universitatea noastră care au 

susținut disertația și în Moldova. Toți cei 18 absolvenți au dublă 

diplomă în urma acestui masterat”, a spus Popa. 

Rectorul sucevean a mai spus că masteratul cu dublă diplomă 

reprezintă o alegere excelentă pentru românii de peste graniță 

http://www.newsbucovina.ro/


care își doresc să obțină o diplomă recunoscută european și 

mondial. 

Mai mult decât atât, rectorul Valentin Popa a precizat că din 

acest an universitar se derulează, la USV, 11 masterate cu dublă 

diplomă în parteneriat cu universități din Republica Moldova, 

Ucraina și Spania. 
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Sportivii Alin Firfirică și Andrei Gag, medaliați cu argint și 

bronz la Universiada de vară de la Taipei (Taiwan), dar și 

membrii echipei de handabal masculin a Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, medaliați cu aur la Campionatul European 

Universitar de handbal de la Antequera (Spania), au fost felicitați 

de rectorul USV, Valentin Popa, în cadrul festivității de 

deschidere a noului an universitar. 

Rectorul universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, a ținut să-i felicite pe sportivii care au obținut 

rezultate deosebite pe plan internațional, în cadrul festivității de 

deschidere a noului an universitar. 

La rândul său, Petru Ghervan, decanul Facultății de Educație 

Fizică și Sport din cadrul USV a menționat că performanțele 

sportivilor sunt fără precedent. 

„Sportul universitar sucevean a obținut în acest an cele mai bune 

rezultate din întreaga sa istorie”, a spus Ghervan. 
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Aproape 10.000 de studenți au început luni, 2 octombrie, un nou 

an universitar la Suceava. Peste 3.500 de tineri au pășit în primul 

an de studiu, fie la licență, masterat sau doctorat. 

Festivitatea de deschiderea a noului an universitar a avut loc la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava în Auditoriumul 

„Joseph Schmidt”, în prezența a zeci de invitați, cadre didactice, 

studenți, dar și oficialități locale. Printre invitați s-au aflat 

prefectul Sucevei, Mirela Adomnicăi, vicepreședintele 

Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, primarul 

municipiului Suceava, Ion Lungu, inspectorul-şef al 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, generalul de 

brigadă Ioan Burlui, şeful Inspectoratului Școlar Județean 

Suceava, Gheorghe Lazăr, dar și profesori din universități 

partenere din Republica Moldova. 

În debutul festivității, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a explicat că în urma 

sesiunilor de admitere organizate în acest an de instituția de 

învățământ superior s-au înmatriculat peste 3.500 de studenți la 

programele de licență, masterat și doctorat de la cele zece 

facultăți. Popa le-a urat tinerilor un bun venit în universitatea 

suceveană și i-a felicitat că au ales „cea mai bună universitate a 

Bucovinei”. 

Mai mult, rectorul USV a menționat că numărul studenților 

străini, în special din Republica Moldova și Ucraina, este în acest 

an de peste trei ori mai mare decât cel de anul trecut. 

Totodată, Popa a ținut să evidențieze că în acest an universitar 

http://www.newsbucovina.ro/


vor învăța la USV și trei tineri din China, Turkmenistan și SUA. 

Rectorul universității sucevene a mai spus în cadrul festivității că 

numărul de studenți care vin la USV prin programe Erasmus este 

tot mai mare, remarcându-se o creștere spectaculoasă a 

numărului de studenți proveniți Franța, Italia, Spania, Portugalia, 

Grecia și Turcia. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava învață studenți din 

Republica Moldova şi Ucraina, Chima și SUA, iar, în cadrul 

acordurilor ERASMUS, și din Franța, Spania, Portugalia, Grecia 

și Turcia. 

  

CSU Suceava, la 

   

Miercuri, de la ora 17:30, într-o partidă contând pentru etapa a 



 

Adi Pîrgaru 

 

 

momentul 

întâlnirii cu 

campioana 

României, 

Dinamo 

București 
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VI-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, CSU Suceava va 

întâlni în deplasare campioana României, Dinamo Bucureşti. 

Meciul va fi televizat pe TVR HD. 

Deşi gazdele sunt clar favorite în această dispută, totuşi 

sucevenii sunt hotărâţi să-şi apere şansa lor şi să facă un joc bun, 

aşa cum au făcut-o de fiecare dată contra dinamoviştilor. Elevii 

antrenorilor Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei au avut avantajul unei 

zile în plus de odihnă, sucevenii evoluând sâmbătă acasă cu Poli 

Iaşi, în timp ce bucureştenii au avut un meci dificil duminică pe 

terenul grupării HC Dobrogea Sud Constanţa. 

„Pentru noi este foarte important să nu mai avem accidentări. E 

limpede că dinamoviştii sunt favoriţi, dar noi nu ne vom da la o 

parte, ca să zic aşa. Pentru tinerii noştri jucători va fi o 

experienţă deosebită să joace împotriva campioanei României. 

Sinceri să fim, avem în atenţia noastră mai mult partida din 

runda următoare când la Suceava va veni CSM Focşani” a 

declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruţ. 
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Delegația Consiliului Județean Suceava, condusă de Gheorghe 

Flutur, va participa în perioada 3-6 octombrie la o serie de 

întâlniri ce se vor desfășura în Germania, la Augsburg și 

München. Vizita are ca principal obiectiv participarea la Târgul 

de Investiții Expo – Real 2017, desfășurat la Munchen în 

perioada 4-6 octombrie a.c. Președintele Consiliului Județean 

Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat că un alt scop, la fel de 

important, îl constituie o suită de obiective pe care delegația 

suceveană le-a avut în vedere. Astfel, din delegație vor face parte 

pe lângă reprezentanți ai Consiliului Județean, directorul Ioan 

Măriuța și adjunctul său, Cristian Cocuz, din conducerea 

Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava. Va fi prezent la 

întâlnirile ce se vor desfășura în Germania și prorectorul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava,  profesorul 

universitar doctor Mihai Dimian, dar și managerul Spitalului 

Județean, economistul Vasile Rîmbu, care va avea alături trei 

foarte buni colaboratori din zona medicală – Anatolie Buzdugan, 

Dragoș Vicoveanu și Ana Miron, specialiști în neurochirurgie, 

inclusiv în neurochirurgie pediatrică, precum și în imagistică 

medicală.  
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Ieri dimineață, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” a avut loc 

festivitatea de deschidere a anului universitar 2017-2018. In 

cadrul festivității au luat cuvântul prefectul județului, Mirela 

Adomnicăi, vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel 

Seredenciuc, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și șeful 

ISU Suceava, generalul de brigadă Ion Burlui, care și-au arătat 



 mulți studenți 

străini și noi 

specializări 

sprijinul față de instituția de învățământ universitar din Suceava. 

A fost prezent și rectorul Universității Tehnice a Moldovei, 

invitat în calitate de reprezentant al uneia dintre instituțiile 

partenere ale USV. De asemenea, în sală au fost reprezentanți ai 

Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Rectorul Valentin Popa 

a ținut să evidențieze în cadrul discursului susținut la deschiderea 

anului universitar faptul că USV are o importantă activitate de 

cercetare, ocupând locul I în domeniul brevetelor de invenții. 

De cealaltă parte, Popa a explicat că o nereușită din acest an 

universitar este faptul că Universitatea Suceava nu a reușit să 

asigure cazarea pentru toți cei peste 2.500 de studenți care au 

depus cereri în acest an. Totuși, partea pozitivă a fost, potrivit 

declarațiilor rectorului Valentin Popa, faptul că vineri au putut fi 

cazați toți studenții care s-au prezentat la serviciul locativ al 

USV, acest lucru fiind realizat cu ajutorul Inspectoratului Școlar 

Județean, prin intermediul căruia câteva zeci de locuri din 

căminele unităților de învățământ liceal din municipiu au putut fi 

repartizate către studenți ai USV. 

În ceea ce privește căminul de la Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară, Valentin Popa a arătat că, deși nu a putut fi reabilitat 

și pus la dispoziția studenților în acest an, speră că cele aproxi-

mativ 200 de spații de cazare ce vor fi amenajate în acel cămin 

vor putea fi repartizate începând cu vara anului viitor. 

Rectorul USV, Valentin Popa, a anunțat că în ceea ce privește 

infrastructura vor fi făcute demersuri pentru a moderniza 

corpurile A și B și terenul de sport și că se așteaptă demararea 

investiției pentru un cămin cu aproximativ 800-900 de locuri 

amplasat în campusul II, proiect depus spre finanțare către 



Compania Națională de Investiții. De asemenea, în acest an va fi 

demarată investiția pentru construirea unei Grădini Botanice. 
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Peste 9.000 de studenți au început, astăzi, un nou an universitar, 

la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Chiar dacă nu toate locurile au fost ocupate la cele 10 facultăți, 

conducerea USV spune că această admitere „a fost una dintre 

cele mai bune din ultimii ani”. 

Deschiderea oficială a anului academic s-a desfășurat în 

auditoriul instituției, în prezența cadrelor didactice și a 

oficialităților locale și județene. 

Rectorul USV, Valentin POPA, a făcut o succintă prezentare a 

rezultatelor obținute în ultimii ani, precizând că autoritățile 

locale și naționale trebuie să sprijine mai activ învățământul 

superior. 

În cuvântul său, prefectul Mirela ADOMNICĂI a ținut să 

menționeze că realizările Universității sucevene reprezintă un 

succes pentru toată comunitatea. 

La deschiderea anului universitar de la Suceava, primarul Ion 

LUNGU a adresat felicitări studenților și cadrelor didactice, 

apreciind că USV este principala carte de vizită a orașului. 

În acest an universitar, studenții căminiști vor plăti taxe mai 

mari, un loc de cazare costând între 152 și 421 lei lunar, în 

funcție de confort. 

Universitatea pune la dispoziție, în total, 1.075 de locuri de 

http://www.vivafm.ro/


cazare, dar cererea este dublă. 

În schimb, taxele pe care le plătesc studenții USV sunt aceleași 

ca anul trecut. 

Cota minimă, 2.500 lei, trebuie achitată de cei care urmează 

programa Știința mediului, iar maximul, 3.700 lei, de studenții de 

la Balneofiziokinetoterapie. 
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În perioada 25 septembrie – 15 octombrie 2017, Muzeul 

Bucovinei Suceava găzduieşte, în sala de expoziţii temporare de 

la parter, lucrările artistei sucevence Ana-Maria Ovadiuc, reunite 

într-o expoziţie personală ce a fost vernisată vineri, în prezenţa a 

numeroşi colegi, prieteni şi admiratori. 

Expoziţia reuneşte 26 de lucrări, două acuarele, iar restul fiind 

realizate în ulei pe pânză, realizate de AMO – cum este 

cunoscută artista – în cadrul Rezidenţei artistice permanente de 

la Casa Atelier, dar şi lucrări din taberele de creaţie de la Balcic, 

Delta Dunării sau Sozopol. 

Criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc, de la Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Suceava, a rostit cuvinte de apreciere pentru 

lucrările Anei-Maria Ovadiuc, artista la care „se poate observa 

cu uşurinţă că este mereu în căutarea de noi surse de inspiraţie: 

călătoreşte, investighează, citeşte, ascultă şi simte natura, 

analizează forfota oraşului, compară, cântăreşte ca mai apoi să 

aştearnă pe pânză ceea ce consideră ea ca fiind relevant, bun şi 

pur pentru a putea transmite mai departe celor care gustă acest 

https://www.crainou.ro/2017/10/02/ana-maria-ovadiuc-atelier-2017/
https://www.crainou.ro/2017/10/02/ana-maria-ovadiuc-atelier-2017/
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gen de artă, fiind fidelă stilului ei.” 

„La o primă vedere lucrările par realizate cu un impuls firesc, 

natural, dar, de fapt, ele sunt foarte bine gândite, echilibrate din 

punct de vedere compoziţional, cromatic, structural şi ritmic, 

ceea ce le oferă armonie şi le dă acea notă de profesionalism. 

Creaţia artistei este singulară prin culoare, reproducere şi 

sugestie, ea nu se limitează la a copia fidel realitatea, ci o 

metamorfozează folosind o nouă ordine, o nouă expresie”, a 

afirmat Delia Ioana Leizeriuc. 

Fidelă stilului ei, artista venerează natura şi apreciază lucrurile 

mărunte care, de fapt, ne fac viaţa mai frumoasă, ea trăieşte cu 

toată fiinţa orice clipă şi o transpune în culoare. „AMO a reuşit 

să-şi dezvolte în mod creativ, pozitiv şi practic toate ideile 

ingenioase, creând frumosul în toate proiectele în care s-a 

implicat”, tablourile fiind „mărturii ale adevărului estetic ce 

ghidează existenţa artistului”. 

„Gustul estetic deopotrivă nativ, educat şi format, se răsfrânge în 

întreaga comportare socială şi morală a lui AMO, rezultând un 

om frumos, sufletist, creativ, blând şi împăciuitor, cu un suflet 

care străluceşte de bucurie, de calm şi armonie, o femeie care 

face doar bine în jurul ei, are mereu gânduri pozitive, soluţii 

salvatoare şi te ajută necondiţionat, de la care chiar ai ce învăţa”, 

a conchis Delia Ioana Leizeriuc, 

Studenta Ana-Maria Antonesei, de la Cenaclul Litere – 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (recent recompensată 

cu un premiu III pentru traducerea în limba franceză şi 

interpretarea acestei traduceri) a poeziei lui Mihai Eminescu 

„Auzi prin frunzi uscate”/ „Ecoute, dans les feuilles mortes” a 



citit din poeziile proprii, iar studenţii Alexandru Dumbravă, 

Flavian Doroftei, Sebastian Paicu şi Rania Kutkut au susţinut un 

microrecital. 

 

 


