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Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, 

alături de oficiali locali și din Republica 

Moldova au depus coroane de flori la Statuia 

Ecvestră a domnitorului Moldovei, Ștefan cel 

Mare. Din delegația Republicii Moldova au 

făcut parte primarul municipiului Soroca, 

Victor Său, militari ai marinei moldovene, 

precum și alți reprezentanți ai unor instituții. 

La evenimentul solemn închinat Marelui 

Ștefan a luat parte și  prefectul județului 

Suceava, Mirela Elena Adomnicăi. De 

asemenea, coroane de flori au depus și 

reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare”, 

între care și prorectorul Ștefan Purici, precum 

și reprezentanți ai Consiliului Județean 

Suceava și ai partidelor politice. Între cei care 

l-au comemorat pe Marele Domn al Moldovei 

s-au regăsit și șeful IPJ Suceava, comisarul șef 

Adrian Buga, șeful IJJ Suceava, locotenent 

colonel Marian Lungu, precum și șeful  ISU 

Suceava, colonelul Costică Ghiață. 

Primarul Ion Lungu a precizat că 

intenționează ca această depunere de coroane 



să aibă continuitate și să se facă și în anii ce 

urmează, să devină o tradiție. 

    „Dorim ca de fiecare dată, în ziua de 2 iulie, 

să depunem, la Statuia lui Ștefan cel Mare de 

la Cetatea de Scaun, în semn de respect pentru 

cel ce a fost cel mai mare român din toate 

timpurile, coroane de flori”, a spus primarul 

municipiului Suceava, Ion Lungu. 

Fanfara Primăriei municipiului Suceava a 

intonat imnul României, după care trei preoți 

au ținut o slujbă de comemorare a celui ce a 

fost cel mai mare dintre români: Marelui 

Domn al Moldovei. 

Oficialitățile și militarii au depus coroane de 

flori la picioarele Marelui Voievod 

moldovean, reprezentat prin statuia 

impunătoare de lângă Cetatea de Scaun a 

Sucevei. 

Trebuie amintit că 2 iulie 1504 este ziua 

mutării la Domnul a Sfântului Ștefan cel 

Mare, acum 515 ani, după 47 ani de domnie. 

Despre acea zi care a marcat cu tristețe țara, 

Letopisețul lui Grigore Ureche menționează: 

„Iară pre Ștefan Vodă l-au îngropat țara cu 

multă jale și plângere în mănăstire în Putna, 

care era zidită de dânsul. Atâta jale era, de 

plângea toți, ca după un părinte al său, că 



cunoștiia toți că s-au scăpatu de mult bine și 

de multă apărătură”. 

Astăzi, la Mănăstirea Putna are loc un 

ceremonial militar urmat de manifestări 

cultural religioase, pentru a marca 515 ani de 

la strămutarea marelui voievod la lăcașurile de 

veci. 

Mănăstirea Putna adăpostește de secole 

mormântul celui considerat cel mai mare 

român, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. 

Ștefan cel Mare a fost fiu al domnitorului 

Bogdan al II-lea și al doamnei Maria Oltea. A 

fost uns domnitor al Moldovei de către 

Mitropolitul Teoctist în anul 1 457. 
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Societate 

În fiecare an, Partida Romilor Pro-Europa – 

sucursala Suceava încheie un protocol de 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean în 

privinţa informării despre locurile special 

destinate elevilor de etnie rromă. 

Partida Romilor a demarat o campanie de 

informare a romilor cu privire la dreptul lor de 

a învăţa în şcoli pe aceste locuri speciale, fiind 

vorba de licee şi şcoli profesionale. 

„În campania noastră va fi implicat un grup de 

tineri romi care vor merge prin fiecare şcoală 

din judeţ şi în comunităţile de romi îmbrăcaţi 

în tricouri albe cu inscripţia «Noi îţi dăm 



recomandarea». În anul şcolar 2018-2019 sunt 

alocate 150 de locuri la toate liceele din judeţ, 

iar la şcolile profesionale sunt 62 de locuri. În 

calitate de inspector şcolar pentru şcolarizarea 

romilor, am rugămintea la toţi directorii de 

şcoli din judeţ să îi informeze corect pe toţi 

elevii de etnie romă care termină clasa a VIII-

a despre aceste locuri destinate etniei noastre, 

chiar să îi ajute să îşi poată alege corect liceul 

sau şcoala profesională, pentru că şi ei au 

dreptul să îşi facă un viitor, şcoala şi educaţia 

fiind singurele căi de succes în viaţă!”, spune 

profesorul Lucian Dimitriu. 

Singurul criteriu care contează pentru a accede 

pe locul dorit la liceu este media de admitere. 

Inspectorul pentru educaţia romilor spune că 

s-au oferit broşuri de admitere în toate şcolile 

din judeţ, astfel încât părinţii şi elevii să 

studieze oferta educaţională pentru licee şi 

şcoli profesionale şi să fie consiliaţi sau 

îndrumaţi să îşi completeze fişa de opţiune. 

La depunere dosarul trebuie să conţină 

următoarele: cerere de înscriere, copie după 

buletin, foaia matricolă clasele 5 – 8, 

adeverinţa cu media generală obţinută, 

adeverinţa medicală de la medicul de familie 

şi adeverinţa de apartenenţă etnică din partea 

Partidei Romilor Pro-Europa Suceava. 



Repartizarea la licee şi scoli profesionale va 

avea loc pe data de 10 iulie, în sala de 

festivităţi a Colegiului Tehnic „Al. I. Cuza” 

Suceava, începând cu ora 10.00. Elevii care au 

rămas corigenţi vor fi repartizaţi în a 2-a etapă, 

în data de 7 septembrie, dar nu vor mai 

beneficia de locurile destinate elevilor romi ca 

în prima etapă de repartiţie. 

La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza” din Bucureşti sunt repartizate 10 locuri 

pe ţară pentru romi, la şcoala de agenţi de 

poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina sunt 

alocate 30 de locuri pentru romi, iar la 

instituţia similară din Cluj-Napoca „Septimiu 

Mureşan” au fost repartizate 10 locuri pentru 

romi. 

„Pe cei care termină liceul, şi au luat BAC-ul 

şi provin din etnia romă, îi aşteptăm la sediul 

Partidei Romilor Suceava pentru a solicita 

eliberarea de adeverinţă de apartenenţă etnică. 

Şi la studii superioare sunt alocate 612 locuri 

la nivel naţional, din care 10 locuri pentru 

studiile universitare de licenţă, 10 locuri 

pentru studiile universitare de masterat şi 4 

locuri pentru studiile de doctorat la 

Universitatea «Ştefan cel Mare» din Suceava, 

pe diferite ramuri”, a precizat Lucian 

Dimitriu.  
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_________ Digitalizarea, automatizarea şi inovaţia în 

serviciile financiare, dar şi aplicarea practică a 

ultimelor noutăţi legislative, s-au numărat 

printre subiectele dezbătute în cadrul celei de-

a treia ediţii a Conferinţei Europene a 

Serviciilor Financiare (ECFS2019). 

Evenimentul a fost organizat la Braşov, între 

21-22 martie. 

Conferința Europeană a Serviciilor Financiare 

(ECFS), organizată de Institutul de Studii 

Financiare (ISF), în parteneriat cu Asociația 

„Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” 

(ACAMA) – București, şi Societatea Română 

de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private 

(SOROCAPP) din Târgu Mureș s-a impus ca 

un forum de dezbateri cu privire la aplicarea 

practică a ultimelor noutăți legislative, dar 

adaugă și o perspectivă economică și 

managerială a realităților din domeniul 

financiar, întrunind profesioniști ai finanțelor, 

teoreticieni și practicieni, deopotrivă. 

La eveniment au participat Cristian Roşu, 

vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, Valentin Ionescu, director al 

Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), 

Nicoleta Radu, director general al PAID, 

Alexandru Ciuncan, director general al 

UNSAR, Dorel Duţă, preşedinte al 

UNSICAR, Antonio Souvannasouck, 



preşedinte al PRBAR, Mădălin Roşu, 

preşedinte al BAAR, Narcis Păvălaşcu, 

preşedinte ACAMA. 

Cristian Roșu, vicepreședinte Sector Asigurări 

Reasigurări, în cadrul ASF, a declarat, printre 

altele, că în 2018, piaţa asigurărilor din 

România şi-a îmbunătățit indicatorii de 

solvabilitate, subscrierile pe asigurări de 

locuințe crescând cu circa 5%, deși numărul 

polițelor s-a diminuat cu circa 300 de mii. 

Gradul de penetrare a asigurărilor în PIB a fost 

aproximativ 1,07%, comparativ cu Germania 

– 8,1% sau Franţa – 12%, evoluția a fost 

favorabilă, dar este departe de aşteptări; 

creșterea pieței asigurărilor este mai mică 

decât a PIB-ului. Pentru îmbunătăţirea 

situaţiei, ASF are o serie de proiecte în scopul 

creării unui cadrul legislativ flexibil – o serie 

de norme sunt în curs de reanalizare, s-au făcut 

propuneri de modificare a legislației pentru a 

o aduce în concordanţă cu realitățile 

economice prezente: legea asigurărilor 

mutuale, legea rezoluţiei, legea Fondului de 

Garantare. Educaţia financiară reprezintă un 

alt palier important pentru dezvoltarea pieţei 

pe termen lung; în acest sens, va fi acordat 

sprijin Institutului de Studii Financiare şi vor 

fi dezvoltate colaborări şi cu alte instituții de 



învăţământ, pentru îmbunătăţirea pregătirii 

profesionale a angajaţilor din asigurări. 

Conferinţa a beneficiat de suportul a 9 centre 

universitare din ţară şi străinătate, care au 

trimis reprezentanţi la panelurile 

evenimentului: Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehnologie, Târgu Mureș; 

Universitatea „Transilvania”, Brașov;  

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; 

Universitatea „Valahia”, Târgoviște; 

Academia de Studii Economice a Moldovei, 

Republica Moldova; Universitatea de Vest din 

Timișoara; Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași; Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava; Universitatea Româno-

Americană din București. 

Pornind de la principala tematică a 

evenimentului Oportunități și amenințări 

emergente în domeniul serviciilor financiare, 

evenimentul din acest an a abordat o serie de 

teme, cum ar fi: provocări FinTech şi 

Insurtech pentru domeniul financiar. Soluții 

de asigurare pentru limitarea efectelor 

riscurilor cibernetice; Arbitrajul în serviciile 

financiare. Soluționarea alternativă a litigiilor 

și importanța specializării entităților 

implicate; Asigurarea obligatorie a locuinței – 

status și proiecte de viitor; Pregătirea 

profesională a distribuitorului de asigurări în 



contextul actualelor prevederi legislative; 

Managementul riscului şi guvernanţă 

corporativă. Instrumente financiare şi metode 

de tranzacţionare conform MiFID II; 

Managementul relaţiei cu clienţii în contextul 

Directivei Europene a Distribuţiei în 

Asigurări. Creşterea ponderii asigurărilor 

facultative în România; Legi speciale cu 

implicaţii asupra serviciilor financiare. 

Dreptul serviciilor financiare. Tehnici și 

metode în combaterea spălării banilor. 

Cu ocazia evenimentului, Institutul de Studii 

Financiare a lansat Manualul Distribuitorului 

de Asigurări, materialul de bază în procesul de 

formare profesională şi certificare a 

personalului implicat în distribuţia de produse 

de asigurări. 

Articol publicat în ediția print a TB 85, aprilie 

2019 

 


