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Aurel Burciu, fost prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava, actual profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe 

Economice, a fost achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis 

în judecată, în 2012, de procurorii Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava. Burciu a fost acuzat 

de comiterea a două fapte, respectiv prezentare de documente 

false în vederea obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul 

Comunităţii Europene şi înşelăciune, iar magistraţii de la Curtea 

de Apel Suceava au decis că nu sunt probe pentru a se pronunţa 

vreo condamnare, şi au decis să-l achite pe Aurel Burciu. 

Trebuie spus că la prima instanţă, la Judecătoria Suceava, fostul 

prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava fusese 

condamnat la o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare, 

soluţie revocată prin decizia de vineri. 

Laurian Ostaficiuc, avocatul care l-a reprezentat în instanţă pe 

Aurel Burciu, consideră că achitarea este o soluţie logică şi 

firească. 

„Nu suntem în posesia considerentelor Curţii pentru a putea 

analiza pe larg motivele achitării, în schimb prin raportare la 

apărările exercitate de inculpat în calea de atac a apelului şi la 

temeiul achitării a rezultat cu certitudine că faptele imputate 



inculpatului nu sunt infracţiuni în sensul imposibilităţii de a se 

reţine vinovăţia acestuia în legătură cu o prezumtivă evoluţie 

neconformă a implementării proiectului european. Considerăm 

că instanţa de control judiciar a analizat echidistant şi absolut 

temeinic probele şi apărările efectuate şi pe cale de consecinţă a 

dispus unica soluţie posibilă din punct de vedere juridic”, a 

declarat Laurian Ostaficiuc. 

  

Care erau acuzaţiile procurorilor DNA 

Ancheta în ceea ce-l priveşte pe Aurel Burciu a început în urma 

unei sesizări venite din partea Departamentului de Luptă 

Antifraudă din cadrul Guvernului României. 

Motivele pentru care s-a început urmărirea penală împotriva lui 

Aurel Burciu sunt legate de implicarea sa într-un proiect finanţat 

din fonduri europene, din care o parte le-ar fi folosit în interes 

propriu. 

Proiectul intitulat „Centrul de training ocupaţional pentru şomeri 

CENTROS Suceava” şi finanţat prin programul PHARE 2003 

avea o valoare de 75.000 de euro. 

Această sumă trebuia folosită pentru susţinerea unor cursuri de 

informare şi consiliere psiho-socio-profesională a şomerilor şi 

integrarea acestora pe piaţa socială. Banii au fost încasaţi 

integral, dar în realitate nu s-au folosit aşa cum era prevăzut în 

proiect. 

Prin acest program urmau să fie recalificaţi 312 şomeri, dar 

majoritatea dintre aceştia nu ştiu absolut nimic despre cursurile 



pe care le-au urmat în acte. 

Procurorii DNA Suceava au susţinut la momentul trimiterii în 

judecată că din anchetă a rezultat că cele 312 persoane figurează 

în mod fictiv că ar fi urmat cursurile şi seminariile proiectului, 

respectiv că au participat la orele de consultanţă, au susţinut teste 

psihologice, au frecventat ore de evaluare şi au fost angajate în 

acea perioadă, obţinând astfel în mod nejustificat 53.511 euro. 

 A fost ridicat şi sechestrul instituit pe bunurile lui Aurel Burciu 

Înşelăciunea, în opinia anchetatorilor, a constat în aceea că Aurel 

Burciu a prezentat documente false, inexacte sau incomplete prin 

care a indus în eroare instituţia care a decontat proiectul. 

„În acest fel, a obţinut pentru sine un folos material injust în 

valoare de 5.400 de euro şi a provocat bugetului de stat o pagubă 

de 64.388 de lei, valoare ce nu ar fi fost achitată dacă se cunoştea 

faptul că beneficiarul contractului nu şi-a realizat contraprestaţia 

la care se obligase prin clauzele contractuale”, se arată în 

rechizitoriul DNA Suceava. 

La vremea respectivă, anchetatorii au instituit sechestru 

asigurător pe o parte din bunurile aparţinând lui Aurel Burciu. 

Este vorba de vila pe care fostul prorector al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava o are în comuna Şcheia, dar şi de un 

apartament cu o suprafaţă de aproximativ 100 mp situat în 

municipiul Suceava. Prin decizia de ieri a Curţii de Apel Suceava 

a fost ridicat şi sechestrul instituit pe bunuri. 

Profesorul universitar doctor Aurel Burciu a fost prorector al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, dar şi candidat 

pentru funcţia de rector al acestei instituţii de învăţământ 



superior la alegerile din primăvara anului 2012, alegeri pe care 

le-a pierdut în faţa lui Valentin Popa. 
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Justiție 

 

Curtea de Apel Suceava l-a achitat pe inculpatul Aurel Burciu, 

fost prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „folosirea sau 

prezentarea cu rea – credinţă de documente ori declaraţii false, 

inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau 

din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În primă 

fază, Burciu a fost condamnat de Judecătoria Suceava la doi ani 

de închisoare cu suspendare. 

Aurel Burciu a fost trimis în judecată în anul 2012 de procurorii 

serviciului teritorial Suceava al DNA, pentru săvârșirea 

infracțiunilor de „prezentare de documente ori declarații false, 

inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept 

de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din 

bugetele administrate de acestea ori în numele lor și 

înșelăciune”. 

În urmă cu șapte ani, fostul prorector al USV, profesorul 

universitar doctor Aurel Burciu, a fost trimis în judecată pentru 

„prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau 

incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri 

din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele 

administrate de acestea ori în numele lor”. 

Procurorii DNA au stabilit că, în acte, un număr de 312 persoane 



ar fi frecventat cursurile și seminariile desfășurate în cadrul unui 

proiect european angajat de universitarul Aurel Burciu, au 

participat la orele de consultanță, au susținut teste psihologice, au 

frecventat ore de evaluare și au fost angajate în perioada de 

referință, fapte infirmate de finanțatorii UE și de așa – zișii 

participanți la cursuri. 

Pentru că acești cursanți erau doar pe hârtie, s-a obținut în mod 

nejustificat suma de 53.511,53 de euro provenind din fonduri 

europene. 

Serviciul Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție a 

dispus trimiterea în judecată a lui Aurel Burciu, fostul prorector 

al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, care este acuzat că a 

folosit în interes propriu bani europeni, prin proiecte pe care le-a 

desfășurat prin Centrul de  Training Ocupațional pentru 

Someri  – CENTROS Suceava. 

La data de 10 aprilie 2007, Aurel Burciu a depus la autoritatea de 

implementare UIP Piatra Neamț lista participanților la sesiunea 

de instruire din cadrul proiectului, fișe de evaluare și centralizare 

săptămânală a activităților didactice efectuate conținând și 

atestând în mod fictiv că un număr de 312 persoane ar fi 

frecventat cursurile și seminariile desfășurate în cadrul 

proiectului, au participat la orele de consultanță, au susținut teste 

psihologice, au frecventat ore de evaluare și au fost angajate în 

perioada de referință. 

Astfel, profesorul Burciu a obținut în mod nejustificat suma de 

53.511,53 de euro provenind din fonduri europene (PHARE). El 

a mai fost judecat și pentru înșelăciune, pentru că prin 

prezentarea de documente false, inexacte sau incomplete a indus 



în eroare reprezentanții autorității contractante și autorității de 

implementare a proiectului UIP Piatra Neamț, pe parcursul 

derulării contractului de finanțare nerambursabilă, obținând 

pentru sine un folos material injust în valoare de 5.400 de euro și 

provocând o pagubă bugetului de stat de 64.388 de lei, valoare ce 

nu ar fi fost achitată. 
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Judecatorii Curții de Apel Suceava  l-au achitat astazi pe 

profesorul universitar doctor Aurel Burciu, fost prorector al 

USV, intr-un dosar in care acesta fusese condamnat in 2016 de 

Judecatoria Suceava la doi ani de inchisoare cu suspendare, fiind 

acuzat de săvârșirea infracțiunilor de  „prezentare de documente 

ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat 

obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 

Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea 

ori în numele lor și înșelăciune”. 

Astfel, conform solutiei adoptate astazi de Curtea de Apel 

Suceava a fost admis apelul declarat de inculpatul Burciu Aurel 

împotriva sentinţei penale nr. 116 din data de 21.04.2016 

pronunţată de Judecătoria Suceava în dosar nr. 10551/314/2012. 

Desfiinţează, în totalitate, sentinţa apelată, iar în rejudecare: 

Admite cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor 

pentru care inculpatul BURCIU AUREL a fost trimis în 

judecată, formulată de acesta prin apărător ales, din infracţiunile 

de „prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri 

din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele 



administrate de acestea ori în numele lor” în infracţiunea de 

„folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori 

declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 

Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în 

numele ei”. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza a 

II-a Cod procedură penală achită pe inculpatul Burciu Aurel sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii de „folosirea sau prezentarea cu 

rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei”. În baza art. 404 alin. 4 

lit. c) Cod procedură penală ridică măsura asigurătorie a 

sechestrului asigurator dispusă asupra următoarelor bunuri 

aparţinând inculpatului Burciu Aurel prin ordonanţa din 19 

octombrie 2012 a Parchetului de pe Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial 

Suceava: – casă de locuit, anexe şi 602 mp teren aferent, situată 

în -, proprietatea înv. Burciu Aurel, cf. adresei nr. 

24830/18.10.2012 a Primăriei com. Scheia, jud. Suceava, cu o 

valoare de impozitare de 132.153 lei ; – apartamentul nr. – , 

situat în -, proprietatea înv. Burciu Aurel, conform adresei nr. 

106.198/17.09.2012 a Primăriei mun. Suceava, cu o valoare de 

impozitare de 197.206 lei. Pronunţată în şedinţa publică din data 

de 15 februarie 2019. 

De ce a fost acuzat universitarul Aurel Burciu  

In 2012, fostul prorector al USV, profesorul universitar doctor 

Aurel Burciu, a fost trimis în judecată pentru “prezentare de 

documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are 



ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 

Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea 

ori în numele lor”. Procurorii DNA au stabilit că, în acte, un 

număr de 312 persoane ar fi frecventat cursurile și seminariile 

desfășurate în cadrul unui proiect european angajat de 

universitarul Aurel Burciu, au participat la orele de consultanță, 

au susținut teste psihologice, au frecventat ore de evaluare și au 

fost angajate în perioada de referință, fapte infirmate de 

finanțatorii UE și de așa-zișii participanți la cursuri. Pentru că 

acești cursanți erau doar pe hârtie, s-ar fi obținut în mod 

nejustificat suma de 53.511,53 euro provenind din fonduri 

europene. 

Serviciul Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție a 

dispus trimiterea în judecată a lui Aurel Burciu, fostul prorector 

al Universității “Stefan cel Mare” Suceava, care este acuzat că a 

folosit în interes propriu bani europeni, prin proiecte pe care le-a 

desfășurat prin Centrul de  Training Ocupațional pentru 

Someri  – CENTROS Suceava. La data de 10 aprilie 2007, Aurel 

Burciu a depus la autoritatea de implementare UIP Piatra Neamț 

lista participanților la sesiunea de instruire din cadrul proiectului, 

fișe de evaluare și centralizare săptămânală a activităților 

didactice efectuate conținând și atestând în mod fictiv că un 

număr de 312 persoane ar fi frecventat cursurile și seminariile 

desfășurate în cadrul proiectului, au participat la orele de 

consultanță, au susținut teste psihologice, au frecventat ore de 

evaluare și au fost angajate în perioada de referință. Astfel, 

profesorul Burciu a obținut în mod nejustificat suma de 

53.511,53 euro provenind din fonduri europene (PHARE).  El a 

mai fost judecat și pentru înșelăciune, pentru că prin prezentarea 



de documente false, inexacte sau incomplete a indus în eroare 

reprezentanții autorității contractante și autorității de 

implementare a proiectului UIP Piatra Neamț, pe parcursul 

derulării contractului de finanțare nerambursabilă, obținând 

pentru sine un folos material injust în valoare de 5.400 euro și 

provocând o pagubă bugetului de stat de 64.388 de lei, valoare ce 

nu ar fi fost achitată, sustineau procurorii suceveni ai DNA. 

Dosarul a fost preluat pentru judecată de magistrații Tribunalului 

Suceava, dar ulterior s-a declinat competența către Judecătoria 

Suceava, care a pronunțat în aprilie 2016 sentinta de condamnare 

a universitarului Burciu la doi ani de inchisoare cu suspendare, 

sentinta desfiintata astazi de Curtea de Apel Suceava.   
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Echipa secundă de handbal masculin a Universităţii Suceava va 

evolua din nou în faţa propriilor suporteri, astăzi, 16 februarie, de 

la ora 14.00, în sala „Dumitru Bernicu” din cadrul Liceului cu 

Program Sportiv din Suceava. Echipa antrenată de Ioan Tcaciuc 

va întâlni, pentru a treia oară în acest sezon, principala candidată 

la promovarea în Liga Naţională, CSM Vaslui, o formaţie care 

este antrenată de Leonard Bibirig şi care are în componenţă 

jucători ce au evoluat şi-n tricoul Universităţii Suceava, precum 

Poteră, Pralea, Polocoşer sau Amihăesei. Oaspeţii s-au impus 

fără probleme în primele două meciuri jucate cu Suceava în acest 

sezon şi sunt favoriţi clari şi-n acest meci, în faţa unei echipe a 

Universităţii ce are jucători foarte tineri, fără o prea mare 

experienţă la seniori. 



„Ştim că vom avea un meci greu, în faţa principalei favorite la 

promovarea în Liga Naţională, o echipă ce are un lot format din 

sportivi ce au evoluat până-n vară în primul eşalon, o parte şi la 

Suceava. Este o diferenţă destul de mare de experienţă şi valoare 

între cele două formaţii, dar eu sper ca jucătorii noştri tineri să 

dea tot ce au mai bun în teren şi să fie mulţumiţi la final că au 

făcut un meci bun, chiar dacă pierdem”, a explicat antrenorul 

sucevenilor, Ioan Tcaciuc. 

Înaintea acestei partide, Universitatea II are şi doi jucători 

incerţi, Cristi Bejinariu şi Florin Mihăescu, ambii cu probleme la 

genunchi.   
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Într-un meci contând pentru etapa a XIII-a a seriei A, CSU 2 

Suceava – CSM Vaslui 24-36 (13-16). 
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Social 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în calitate de 

Beneficiar, anunță deschiderea oficială a proiectului ,,Inserția pe 

piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, finanțat prin 

Apelul POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de 

studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, cod 

SMIS 121221. 

Potrivit reprezentanților USV, proiectul va fi implementat în 

parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Universitatea de Vest din 

Timişoara şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în 



perioada februarie 2019 – august 2021. 

„Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 

6 – „Educație și competențe”. Valoarea totală a proiectului este 

de 5.913.896,21 lei, din care valoarea contribuţiei Fondului 

Social European este de 5.026.811,79 lei, valoarea contribuţiei 

de la bugetul naţional este de 768.806,21 lei, iar contribuţia 

partenerilor este de 118.278,01 lei”, arată sursa citată.  

USV menționează că obiectivul general al proiectului îl 

reprezintă diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei şi programelor 

educaţionale din patru centre de învăţământ superior acreditate – 

reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea 

intensificării procesului de integrare a cursanţilor şi studenţilor în 

învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, în corelaţie cu 

nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile 

identificate prin SNC si SNCDI. 

Astfel, beneficiarii proiectului vor fi 400 de persoane, dintre care 

300 de studenţi, 40 de cursanţi şi 60 de cadre didactice. Proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capital Uman 2014-2020. 
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