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66 de proaspete mămici, care studiază la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava (USV), au primit din partea 

instituţiei, în decursul anului universitar 2017-2018, câte 

6.000 de lei. 

Bursa de maternitate are două componente (3.500 de lei 

pentru naştere şi 2.500 de lei pentru îmbrăcămintea celui 

mic), aceasta fiind instituită la USV din primăvara anului 

2017. 

Acordarea acesteia nu este condiţionată de venitul studentei 

care urmează să devină mămică. 

Gabriela Prelipcean, prorectorul responsabil de problemele 

studenţeşti, a menţionat că „Universitatea din Suceava 

susţine financiar studentele care devin mame. Până în 

prezent, în acest an universitar, au fost oferite 55 de burse, 

alte 11 fiind aprobate în Consiliul de Administraţie de marţi, 

24 iulie”. 

De bursele de maternitate pot beneficia studentele care sunt 

la un program de licenţă, masterat sau doctorat. 

Totodată, potrivit regulamentului de acordare a burselor, de 

aceste prime se pot bucura şi studenţii USV, care au un 



venit sub un anumit plafon stabilit, şi ale căror soţii sunt în 

maternitate. Gabriela Prelipcean a arătat că doi studenţi ai 

Universităţii au primit acest sprijin financiar ca urmare a 

acestei prevederi. 

Bursa de maternitate este un ajutor consistent care le 

scuteşte pe tinerele mămici să dea piept cu greutăţi 

financiare, într-o etapă atât de importantă din viaţa lor. 

Siguranţa financiară este importantă atât pentru confortul 

moral al părinţilor, cât şi pentru asigurarea celor necesare 

pentru cel mic, după naştere. Mai mult, bursa pentru 

maternitate poate fi o încurajare pentru studentele care îşi 

doresc să devină mame, însă sunt demotivate de latura 

financiară căreia nu ştiu dacă i-ar putea face faţă. 

 La instituirea bursei, valoarea acesteia a fost stabilită la 

9.000 de lei (5.000 de lei pentru naştere şi 4.000 de lei 

pentru îmbrăcămintea celui mic), însă afluxul mare de cereri 

a dus la diminuarea cuantumului bursei. 

Efortul financiar prea mare al Universităţii pentru a onora 

toate cererile proaspetelor mămici a condus la diminuarea 

bursei la 6.000 de lei. 

În anul universitar trecut, aproximativ 12 studente au intrat 

în posesia bursei în valoare de 9.000 de lei. 

 Cât despre celelalte burse de la USV, la începutul acestei 

luni, rectorul interimar al Universităţii „Ştefan cel Mare”, 

prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a arătat că aproximativ o 

treime dintre studenţii de la licenţă, învăţământ de zi, 

beneficiază de burse. 



„Acestea se situează între 600 şi 1.000 de lei. Însă sunt 

studenţi care cumulează bursa de merit cu bursa socială şi 

ajung să câştige 1.300-1.500 de lei. La master, numărul 

beneficiarilor este mai mic, pentru că şi procentul 

studenţilor cu taxă este mai mare”, a arătat Dimian. 

Bursele oferite de USV au fost majorate în decursul anului 

trecut pentru a spori interesul şi prezenţa la cursuri a 

studenţilor şi contribuie la ameliorarea uneia dintre cele mai 

importante cauze ale abandonului universitar, prin 

susţinerea financiară a studenţilor. 
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Vineri, 27 iulie 2018, începând cu ora 21:14, va avea loc o 

eclipsă totală de lună, vizibilă din Romania. 

Potrivit unui comunicat al USV, sucevenii sunt invitați să 

urmărească această eclipsă prin telescop, vineri seară, 

începând cu ora 21:00, la Observatorul Astronomic al 

Universității „Ștefan cel Mare”  din Suceava. 

„Această eclipsă este ce mai lungă din secolul 21, cu o 

durată a totalității de 1oră și 42 minute. În timpul unei 

eclipse totale de lună, aceasta intră în zona de umbră a 

Pământului și capătă o culoare roșiatică, fiind cunoscută în 

popor ca luna sângerie”, a menționat sursa citată. 

De asemenea, tot vineri, planeta Marte se va afla foarte 

aproape de Luna și va fi la opoziție. Astfel, se vor putea 

face observații și asupra planetei Marte, dar și asupra 



planetelor Saturn și Jupiter, putând vedea sateliții galileeni, 

marea pată roșie de pe Jupiter și inelele lui Saturn. 

„Când o planeta se află la opoziţie, o putem observa în cele 

mai bune condiţii, pe parcursul întregii nopți, având 

maximul de strălucire şi diametrul aparent maxim vizibil 

prin telescop”, au precizat reprezentanții USV. 

Ei au menționat că observațiile astronomice vor fi posibile 

daca cerul nu va fi acoperit de nori, iar pe lângă programul 

de observații, se vor purta discuții despre eclipse și vor fi 

proiectate filme documentare legate de lună și de 

producerea eclipselor de lună. 
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La mijlocul acestei săptămâni, handbaliştii echipei 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava au fost felicitaţi 

pentru performanţa obţinută la Campionatul European 

Universitar, de conducerea şi membrii Consiliului de 

Administraţie de la USV. În discursul său către handbaliştii 

suceveni, rectorul Mihai Dimian a promis că va propune în 

Senatul Universităţii ca toţi cei ce au evoluat şi contribuit la 

câştigarea medaliei europene de bronz să primească burse 

de performanţă în valoare totală de 25.000 de lei, aşa cum s-



a întâmplat şi anul trecut, când USV câştiga titlul de 

campioană europeană universitară. 

„Ne-am dus cu gândul la o nouă medalie de aur, dar să nu 

uităm că echipele pe care le-am întâlnit au fost şi ele foarte 

bune. Am reuşit să învingem echipe ale unor universităţii de 

prestigiu, precum cea din Barcelona, de două ori, Coimbra 

şi Oslo. Cred că sunt rezultate foarte bune cu care puţini se 

pot lăuda în România la nivelul sportului universitar. Ne 

aflăm pentru a doua oară pe podiumul Campionatului 

European Universitar şi ne bucurăm foarte mult pentru a 

doua medalie câştigată consecutiv în această competiţie. 

Consiliul de Administraţie al USV a decis să acordăm 

jucătorilor burse de performanţă în valoare totală de 25.000 

de lei”, a explicat Mihai Dimian. 

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Mihai 

Dimian, a ţinut să precizeze colaborarea foarte bună între 

USV şi instituţiile locale şi judeţene, care a dus la obţinerea 

acestei performanţe la nivel european. 

„Acest rezultat se datorează Universităţii «Ştefan cel Mare» 

Suceava, dar şi colaboratorilor şi partenerilor din mediul 

local, precum Primăria şi Consiliul Local Suceava, care 

sprijină de ani buni echipa profesionistă de handbal, din 

care provin o mare parte a jucătorilor ce sunt studenţi şi au 

participat la europene, dar şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, 

prin baza şi elevii ce se pregătesc în acest sport la Liceul cu 

Program Sportiv. Toţi aceşti factori au dus la titlul de 

campioană naţională şi cred că acesta este un exemplu de 

urmat, mă refer la parteneriatele şi colaborarea între 



instituţii la nivel local şi regional, una extrem de importantă 

pentru a susţine şi promova excelenţa”, a declarat Mihai 

Dimian. 

Antrenor al echipei de anul trecut cu care a câştigat aurul 

european, decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport de 

la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Petru Ghervan, 

a explicat la întâlnirea cu handbaliştii universitari că 

Suceava ar putea fi gazda unui astfel de Campionat 

European Universitar şi chiar mondial, dar asta când va fi 

gata sala polivalentă promisă de administraţia locală 

sucevean, şi nu numai la handbal, ci şi la alte sporturi. 

Echipa USV a câştigat bronzul european după două victorii 

în grupă, cu universităţile din Barcelona şi Coimbra, un 

succes în sferturile de finală cu universitatea din Oslo, o 

semifinală pierdută cu echipa din Marsilia şi o finală mică 

în care s-a impus din nou în faţa handbaliştilor de la 

Barcelona. 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a deplasat la 

europeanul universitar din Portugalia un lot de 12 jucători: 

portarii Cristian Tcaciuc şi Daniel Bobeică, jucătorii Gabriel 

Burlacu, Adrian Târzioru, Andri Tofănel, Sebastian 

Polocoşer, Andrei Olariu, Alin Petrea, Cătălin Costea, 

Bogdan Baican, Mihai Sandu şi Alexandru Poteră, antrenori 

Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei. 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Medaliați cu bronz la 

Campionatul European 

Universitar, sucevenii 

din echipa USV vor 

 

 

www.svnews.ro 

 

 

Sport 

 

IDEM 



primi burse de 

performanță 

 


