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Noul an universitar la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a 

fost declarat deschis, ieri, de rectorul USV, prof.dr.ing. Valentin 

Popa, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în aula instituției de 

învățământ. Conform tradiției, la eveniment au participat, în 

calitate de invitați, reprezentanții administrației locale și județene: 

primarul de Suceava, Ion Lungu, președintele Consiliului 

Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul județului, Mirela 

Adomnicăi, precum și inspectorul școlar general Gabriela Mihai. 

Rectorul Valentin Popa și prorectorul Ștefan Purici – moderatorul 

manifestării – au subliniat „rezultatele excepționale” ale 

studenților din anul universitar trecut și „vizibilitatea crescută” a 

activității de cercetare a cadrelor didactice și doctoranzilor. 

Rectorul Popa a arătat că admiterea din acest an la programele de 

licență, masterat și doctorat a adus universității 4.000 de studenți, 

dintre care peste 470 sunt din afara granițelor țării, din Republica 

Moldova, Ucraina, Canada, Elveția, Spania, Italia, Polonia, China 

și Turkmenistan. De asemenea, două noi programe de licență în 

domeniul sănătății – psihologie și asistență medicală generală, 

„așteptate de mult timp de comunitatea suceveană”, s-au bucurat 

de mare interes, cu o concurență de 2-3 candidați/loc. 

Profesorul Popa a vorbit și despre proiectele de modernizare, 

referindu-se la reabilitarea căminului nr.1, pentru care ieri 
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primarul Ion Lungu a semnat autorizația de construire, și a 

căminului nr.6, care se va realiza pe parcursul acestui an 

universitar. 

  

Rectorul Valentin Popa: „Nu vă lăsați doar pe seama profesorilor 

voștri, partea cea mai importantă a muncii este a voastră” 

De asemenea, rectorul a spus că va propune Consiliului de 

Administrație al universității să acopere din fonduri proprii plata 

abonamentelor de transport rutier pentru studenții care fac naveta 

și a solicitat și sprijinul președintelui Consiliului Județean 

Suceava, Gheorghe Flutur, în acest sens, pentru studenții din 

județul Suceava. În acest fel, studenții USV ar beneficia nu doar 

de gratuitate la tren, asigurată de la bugetul de stat, ci și la autobuz, 

cu susținere locală. 

USV acordă și 10 burse excepționale de performanță: șapte a câte 

10.000 de lei, două a 20.000 de lei și bursa „Ștefan cel Mare”, de 

30.000 de lei, profesorul Valentin Popa garantând că bugetul USV 

le poate acoperi, rămâne doar ca studenții să obțină rezultate de 

excepție pentru a beneficia de aceste burse. 

Printre noutățile anunțate ieri de rector se mai numără obținerea 

calificativului de grad de încredere ridicat, acordat de o comisie 

ARACIS formată din profesori din țară și din străinătate și 

preluarea Clubului Sportiv Universitar. 

Profesorul Valentin Popa le-a mai vorbit studenților despre 

provocările care îi așteaptă din punct de vedere socio-profesional, 

enumerând economia de piață, cu o societate bazată pe profit, 

migrația și scăderea demografică a populației României. 

„Universitatea Suceava vă pregătește pentru o piață europeană a 



muncii, nu neapărat pentru piața românească. (...) Nu vă lăsați 

doar pe seama profesorilor voștri, partea cea mai importantă a 

muncii este a voastră”, a afirmat profesorul Valentin Popa, 

încheind cu un citat din Socrate: „Educația este îmblânzirea unei 

flăcări, nu umplerea unui vas”. 

  

Administrația locală și județeană, în parteneriat cu universitatea 

Mesajele reprezentanților administrației pentru studenți și corpul 

profesoral au fost de felicitări pentru realizările de până acum și 

invitații la colaborare în continuare. Prefectul Mirela Adomnicăi 

a remarcat preocuparea conducerii USV pentru a crește 

atractivitatea programelor de studii și a afirmat că universitatea 

este „pe drumul cel bun” în „recuperarea desincronizărilor” dintre 

oferta educațională și piața muncii. Președintele Gheorghe Flutur 

i-a numit pe universitarii suceveni „campioni la cercetare” și a 

invitat studenții și profesorii să contribuie, alături de administrație, 

la „reducerea decalajelor dintre Regiunea de Dezvoltare Nord -Est 

și celelalte regiuni” și să vină cu idei pentru atragerea de 

investitori în viitorul parc industrial de la aeroport. 

Primarul Ion Lungu a subliniat „parteneriatul foarte strâns” dintre 

primărie și USV, inclusiv în ceea ce privește finanțarea echipei de 

handbal a universității, la care administrația locală este principalul 

finanțator, și asigurarea locurilor de practică pentru studenții de la 

Administrație Publică. „Vrem să creăm condiții pentru ca Suceava 

să fie un oraș atractiv pentru tineri”, a declarat primarul Lungu. 

Un mesaj de salut pentru profesori și studenți a transmis și Andrei 

Năstase, viceprim-ministrul Republicii Moldova, fost student al 



USV, prin intermediul unui alt fost student din Republica 

Moldova, Dumitru Vasiliu. 
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Suceava Ieri a avut loc deschiderea oficială a anului universitar 2019-2020 

la Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava (USV), la festivitatea 

din proaspăt renovata aulă din corpul A participând rectorul 

Valentin Popa, prorectorii Stefan Purici, Mircea Diaconu, Mihai 

Dimian și Gabriela Prelipcean, decanii celor zece facultăți din 

cadrul instituției, președintele Consiliului Județean, Gheorghe 

Flutur, și primarul Ion Lungu, alături de studenții boboci, dar și 

cei din anii superiori, masteranzi și doctoranzi. 

„Am intrat într-o economie de piață, am intrat într-o societate 

bazată pe profit. Vă asigur în acest sens, dragi studenți, că 

Universitatea <Stefan cel Mare> Suceava vă pregătește pentru o 

piață europeană a muncii, nu neapărat pentru piața românească”, 

a declarat rectorul USV, Valentin Popa, care a subliniat în 

discursul său că instituția pe care o conduce se află pe locul 2 în 

România din punctul de vedere al finanțării per studentul 

echivalent unitar și că astfel sunt asigurate premisele ca următorul 

mandat al conducerii Universității să se concentreze și pe 

investiții, „pentru că am dovedit în acești ultimi opt ani că suntem 

o universitate dinamică, crescând de la an la an, dar această pantă 

nu mai poate fi menținută dacă nu reluăm procesul de investiții”, 

a explicat rectorul Valentin Popa. 

Gheorghe Flutur: „Universitatea trebuie să devină elementul de 

dezvoltarea de idei, de soluții, alături de administrația publică” 



Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a ținut să 

aprecieze implicarea USV în deschiderea noilor domenii de 

pregătire în domeniul sănătății, exprimându-și speranța că 

înființarea Facultății de Medicină la Suceava este mult mai 

aproape de realizare. „Chem Universitatea Stefan cel Mare 

Suceava la acțiuni de eliminare a decalajelor dintre regiunea Nord-

Est și celelalte regiuni din România. Universitatea va trebui să 

devină elementul de dezvoltarea de idei, de soluții, alături de 

administrația publică, de Camera de Comerț, de mediul de afaceri, 

pentru că realitatea economică asta arată, suntem la 60 la sută din 

PIB-ul României și aproape jumătate față de vecinii din Vest. 

Odată cu deschiderea Parcului industrial Bucovina 1, de la 

Aeroportul Suceava, va trebui să începem o activitate intensă de 

atragere de investitori, să devenim mult mai ofensivi, pentru că 

zona noastră are probleme cu demografia, migrația dar și 

subdezvoltarea și va trebui să găsim soluții la fiecare dintre ele, și 

asta nu se poate face decât prin dezvoltare economică consistentă 

și curajoasă. Îmi pun mari speranțe în colaborarea cu 

dumneavoastră pentru dezvoltarea sudului Bucovinei”. 

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a urat bun venit în municipiul nostru 

studenților din afara României și din celelalte județe ale țării. 

„Sunteți foarte importanți pentru comunitatea noastră, pentru 

orașul nostru, în ceea ce vrem noi să transformăm Suceava, într-

un oraș de tip smart-city, un oraș inteligent, și dorim să vă avem 

alături”, a declarat edilul Sucevei, punctând apoi toate proiectele 

importante ale Sucevei, aflate în derulare sau în faza de proiect, și 

subliniind buna colaborare dintre instituția pe care o reprezintă și 

universitate. Acesta a spus că va sprijini și în acest an sportul 

studențesc, va acorda gratuități în privința transportului 



studenților și va încerca să ajute în continuare universitatea prin 

punerea la dispoziție a locurilor de cazare vacante din căminele 

liceelor din municipiu. 

Printre oficialitățile care au fost invitate să ia cuvântul în cadrul 

festivității de ieri de la USV se numără și vice prim-ministrul 

Republicii Moldova, Andrei Năstase. Acesta nu a putut participa 

la deschiderea noului an universitar, însă a ținut să transmită un 

mesaj: „Vă mărturisesc că nu am încercat niciodată aici, la 

Suceava, sentimentul pe care-l are un student sosit la studii din 

altă țară. Mai simplu spus, m-am simțit încă de la început ca acasă, 

iar această senzație a devenit foarte repede o certitudine pentru 

mine și pentru toți colegii mei din Republica Moldova”. 

T.B. Mesaj surpriză la 

deschiderea anului 

universitar la USV 

din partea vice 

prim-ministrului 

Republicii 

Moldova, Andrei 

Năstase 

www.newsbucovina.ro 

30.09.19 

Actualitate Vice prim-ministrul Republicii Moldova, Andrei Năstase, a 

transmis, luni, un mesaj la deschiderea anului universitar la 

Universitatea din Suceava, amintind că primii pași în activitatea 

de student i-a făcut la Suceava unde s-a simțit de la început ca 

acasă. 

„În momentul în care am primit din partea domnului rector 

Valentin Popa invitația de a participa alături de domniile voastre 

la deschiderea anului universitar mi-am adus aminte de prima zi 

de cursuri aici, la Universitatea Suceava. Eram copleșit de emoții, 

atent la toate detaliile, îmi doream să nu supăr pe nimeni și să învăț 

foarte bine pentru a nu-mi face de râs fratele care, la acele vremuri, 

era cel mai tânăr deputat din Parlamentul Republicii Moldova și 

semnatar al Declarației de Independență”, a arătat Andrei Năstase 

în mesajul său. 

El a subliniat că era foarte tânăr, de vârsta actualilor studenți și că 

a avut foarte mari emoții la început. „Vă mărturisesc că nu am 



încercat niciodată aici, la Suceava, sentimentul pe care-l are un 

student sosit la studii din altă țară. Mai simplu spus, m-am simțit 

încă de la început ca acasă, iar această senzație a devenit foarte 

repede o certitudine pentru mine și pentru toți colegii mei din 

Republica Moldova”, a adăugat demnitarul în mesajul său. 

Totodată, Andrei Năstase a explicat că absența sa de la acest 

eveniment atât de important pentru viața academică suceveană 

este motivată pentru că „oamenii buni, drepți și curajoși din 

Republica Moldova vor susține foarte curând un nou test electoral, 

în fapt o altă bătălie a luptei noastre, a celor din Basarabia, pentru 

recuperarea libertății, demnității și conștiinței noastre naționale”. 

„Bogăția cea mai de preț a Sucevei sunt oamenii ei. Așa este și la 

noi, dincolo de Prutul care încă ne mai desparte. Aici, în acest oraș 

minunat, am descoperit Cetatea lui Ștefan și simbolurile puternice 

ale apartenenței la un neam la fel de puternic”, a transmis Andrei 

Năstase. 

El a adăugat că șa Universitatea Suceava și-am început, în fapt, 

drumul în viață, a început să înțeleagă lumea, să priceapă oamenii, 

să-și formez deprinderi corecte și să-și profileze viitoarele 

convingeri și principii. 

„Profesorii de atunci mi-au fost mai mult decât dascăli. Unii dintre 

ei mi-au fost adevărați părinți, iar preocuparea pentru studiu și 

pentru lectură mi-a fost cu adevărat cultivată de profesorii 

suceveni. Nu sunt vorbe mari, așa cum par la prima vedere, mai 

ales că cei care bine mă știu ar spune despre mine că sunt foarte 

atent cu toate cuvintele pe care le aleg. 



Iubesc Suceava și am și astăzi, ori de câte ori ajung în acest oraș 

minunat, sentimentul eternului început, reluat de emoțiile mele 

așezate într-un închipuit carusel de simțăminte aproape imposibil 

de explicat”, a mai adăugat vice prim-ministrul Republicii 

Moldova. 

Andrei Năstase a mărturisit că dacă ar putea alege, și-ar începe 

studiile aprofundate tot aici, de fiecare dată, fără nici un fel de 

ezitare. 

„Pentru că un oraș mare nu-i încape întotdeauna pe toți, în vreme 

ce un oraș mai mic, precum Suceava, știe întotdeauna să aibă grijă 

de fiecare în parte, așa cum a avut grijă și de mine, atunci când am 

sosit lângă Cetatea de Scaun a Marelui Ștefan. Universitatea 

Suceava rămâne pentru mine un etalon al performanței, un reper 

pentru întreaga viață academică românească. Onoarea de a vă 

transmite astăzi acest mesaj este dublată de responsabilitatea pe 

care orașul mi-a încredințat-o odată cu momentul în care am 

primit Diploma de Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”, 

a mai transmis Andrei Năstase.  

El a adăugat că sunt puțini cei care primesc atât de multă încredere 

din partea sucevenilor, iar faptul că el sunt unul dintre aceștia este 

o mare provocare. 

„Voi fi cel care va aduce mai aproape România de românii de 

dincolo de Prut, prin toate faptele și acțiunile mele. Educația și 

cultura sunt reperele care vor cristaliza conștiința noastră 

națională, iar decizia de a dezvolta proiecte comune împreună cu 

orașele și universitățile românești este una din abordările mele 



esențiale pentru viitorul european al Chișinăului și al Republicii 

Moldova”, a menționat acesta. 

El a urat tinerilor studenți un an universitar plin de reușite și 

calificative maxime. 

„Vă îndemn pe toți să învățați acum și să înțelegeți la timp că viața 

noastră, a fiecăruia dintre noi, este suma alegerilor pe care zilnic 

le facem. Alegeți să învățați, dar nu uitați să fiți studenți, este cea 

mai frumoasă perioadă din viața unui om. Închei acest mesaj 

făcând o sinceră plecăciune în fața dascălilor Universității 

Suceava, universitate atât de dragă mie. Nimic nu poate fi mai 

nobil decât să lucrezi zilnic și să pregătești pentru viață noi și noi 

generații de caractere și profesioniști care vor duce mai departe, 

cu mândrie și încredere, fabulosul sentiment al apartenenței la 

neamul nostru românesc”, a transmis Andrei Năstase. 

 

Dana 

Humoreanu 

 

 

 

Primarul Ion 

Lungu le promite 

studenților USV 

carduri pentru 

transport local 

gratuit, din 2020 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Pg.2 

 

Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava vor beneficia, 

de anul viitor, de carduri care le vor asigura transportul gratuit cu 

autobuzele Primăriei Suceava, dar și acces gratuit la muzee, 

bibliotecă și la diverse evenimente organizate de administrația 

locală. Promisiunea le-a fost făcută ieri, studenților, de primarul 

de Suceava, Ion Lungu, în cadrul ceremoniei de deschidere a 

anului universitar. „Este posibil un sistem de carduri pe care să-l 

introducem de anul viitor, ca studenții să poată circula gratuit în 

oraș, să poată merge gratuit la teatru, la muzeu, la bibliotecă, la 

activități culturale, sportive și la alte evenimente care au loc în 

oraș. Vreau să bugetez de anul viitor acest proiect”, a fost 

declarația lui Ion Lungu, un răspuns, de altfel, la invitația 
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 rectorului USV Valentin Popa către administrație, să contribuie 

financiar la transportul studenților pe plan local. 

Lungu a subliniat colaborarea foarte bună dintre Primăria Suceava 

și USV și a amintit câteva proiecte care vin în întâmpinarea 

tinerilor, de la amenajarea mai multor zone de agrement în oraș, 

până la sprijinirea universității cu locuri de cazare în internatele 

școlilor, acolo unde acest lucru este posibil. 

Primarul a invitat-o pe șefa Inspectoratului Școlar Județean, 

Gabriela Mihai, prezentă la ceremonie, să facă împreună o 

inventariere a locuirilor de cazare rămase libere în internatele 

școlilor din municipiul Suceava, și să le pună la dispoziția USV 

pentru studenți. „Am făcut câteva inspecții la școli și a fost jenant 

că am găsit muncitori cazați acolo, fără să aibă aprobarea 

primăriei, în loc să dăm acele camere pentru studenți, pentru un 

scop nobil. De aceea, doamna Mihai, vă rog să facem împreună 

această inventariere și sunt convins că mai putem găsi locuri 

pentru universitate”, a afirmat primarul Ion Lungu. 
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Ieri a avut loc deschiderea oficială a anului universitar 2019-2020 

la Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava (USV), la festivitatea 

din proaspăt renovata aulă din corpul A participând rectorul 

Valentin Popa, prorectorii Stefan Purici, Mircea Diaconu, Mihai 

Dimian și Gabriela Prelipcean, decanii celor zece facultăți din 

cadrul instituției, președintele Consiliului Județean, Gheorghe 
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deschiderea anului 

universitar 

Flutur, și primarul Ion Lungu, alături de studenții boboci, dar și 

cei din anii superiori, masteranzi și doctoranzi. 

„Am intrat într-o economie de piață, am intrat într-o societate 

bazată pe profit. Vă asigur în acest sens, dragi studenți, că 

Universitatea <Stefan cel Mare> Suceava vă pregătește pentru o 

piață europeană a muncii, nu neapărat pentru piața românească”, 

a declarat rectorul USV, Valentin Popa, care a subliniat în 

discursul său că instituția pe care o conduce se află pe locul 2 în 

România din punctul de vedere al finanțării per studentul 

echivalent unitar și că astfel sunt asigurate premisele ca următorul 

mandat al conducerii Universității să se concentreze și pe 

investiții, „pentru că am dovedit în acești ultimi opt ani că suntem 

o universitate dinamică, crescând de la an la an, dar această pantă 

nu mai poate fi menținută dacă nu reluăm procesul de investiții”, 

a explicat rectorul Valentin Popa. 

  Gheorghe Flutur: „Universitatea trebuie să devină elementul de 

dezvoltarea de idei, de soluții, alături de administrația publică” 

 Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a ținut să 

aprecieze implicarea USV în deschiderea noilor domenii de 

pregătire în domeniul sănătății, exprimându-și speranța că 

înființarea Facultății de Medicină la Suceava este mult mai 

aproape de realizare. „Chem Universitatea Stefan cel Mare 

Suceava la acțiuni de eliminare a decalajelor dintre regiunea Nord-

Est și celelalte regiuni din România. Universitatea va trebui să 

devină elementul de dezvoltarea de idei, de soluții, alături de 

administrația publică, de Camera de Comerț, de mediul de afaceri, 

pentru că realitatea economică asta arată, suntem la 60 la sută din 

PIB-ul României și aproape jumătate față de vecinii din Vest. 



Odată cu deschiderea Parcului industrial Bucovina 1, de la 

Aeroportul Suceava, va trebui să începem o activitate intensă de 

atragere de investitori, să devenim mult mai ofensivi, pentru că 

zona noastră are probleme cu demografia, migrația dar și 

subdezvoltarea și va trebui să găsim soluții la fiecare dintre ele, și 

asta nu se poate face decât prin dezvoltare economică consistentă 

și curajoasă. Îmi pun mari speranțe în colaborarea cu 

dumneavoastră pentru dezvoltarea sudului Bucovinei”. 

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a urat bun venit în municipiul nostru 

studenților din afara României și din celelalte județe ale țării. 

„Sunteți foarte importanți pentru comunitatea noastră, pentru 

orașul nostru, în ceea ce vrem noi să transformăm Suceava, într-

un oraș de tip smart-city, un oraș inteligent, și dorim să vă avem 

alături”, a declarat edilul Sucevei, punctând apoi toate proiectele 

importante ale Sucevei, aflate în derulare sau în faza de proiect, și 

subliniind buna colaborare dintre instituția pe care o reprezintă și 

universitate. Acesta a spus că va sprijini și în acest an sportul 

studențesc, va acorda gratuități în privința transportului 

studenților și va încerca să ajute în continuare universitatea prin 

punerea la dispoziție a locurilor de cazare vacante din căminele 

liceelor din municipiu. 

Printre oficialitățile care au fost invitate să ia cuvântul în cadrul 

festivității de ieri de la USV se numără și vice prim-ministrul 

Republicii Moldova, Andrei Năstase. Acesta nu a putut participa 

la deschiderea noului an universitar, însă a ținut să transmită un 

mesaj: „Vă mărturisesc că nu am încercat niciodată aici, la 

Suceava, sentimentul pe care-l are un student sosit la studii din 

altă țară. Mai simplu spus, m-am simțit încă de la început ca acasă, 



iar această senzație a devenit foarte repede o certitudine pentru 

mine și pentru toți colegii mei din Republica Moldova”. 

În cadrul festivității de deschidere a anului universitar au fost 

acordate zece burse de performanță studenților USV, dintre care 

șapte burse de 10.000 de lei, două de 20.000 lei și bursa de 

excelență „Ștefan cel Mare”, în valoare de 30.000 de lei, aceasta 

din urmă fiind adjudecată de studenții David Gherasim și 

Alexandra Maciuc de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. 
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Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat, luni, la 

deschiderea anului universitar la USV că universitatea suceveană 

înregistrează cea mai mare creștere din ultimii opt ani, cu peste 

patru mii de boboci la licență, masterat, doctorat, ceea ce arată că 

universitatea este pe drumul cel bun. 

Prefectul a subliniat că a crescut gradul de satisfacție al 

programelor de studii oferite și a constituit o surpriză plăcută că 

cele două programe noi, Psihologia și Asistența medicală 

generală, și-au ocupat locurile fără taxă și cu taxă încă din prima 

sesiune de admitere. 

„Aceasta demonstrează că universitatea este pe drumul cel bun și 

recuperează diferența care există între dinamica pieței muncii și 

oferta educațională din învățământ din ultima perioadă în sensul 

în care pe piața muncii apar ocupații noi care încă nu sunt 

clasificate. Cu siguranță, studenții de azi, când vor absolvi se vor 

confrunta cu provocările pieței muncii. De aceea este bine ca 



dincolo de specializările care să fie orientate pe nevoia de pe piața 

muncii să dobândească și altfel de competențe care să îi ajute să 

se integreze, să se adapteze”, a spus Adomnicăi. 

Ea i-a felicitat pe boboci pentru că au ales Universitatea Suceava 

și le-a urat să se bucure de studenție care este „copilăria vieții de 

adult”. 

„Le doresc să întâlnească oameni minunați în rândul profesorilor 

sau studenților din anii mai mari care să îi ajute în această tranziție 

spre viața de adult, să o facă mai ușoară, mai plăcută, 

memorabilă”, a spus Adomnicăi. 

Totodată, prefectul de Suceava consideră că Universitatea, pentru 

a obține o încredere publică, ar trebui să pună accentul pe 

comunicarea activă și consistentă cu toți participanții la viața 

comunității. 

Mirela Adomnicăi a subliniat că își dorește ca viitorii absolvenți 

să fie mai bine pregătiți și să-și găsească locul aici, acasă, chiar 

dacă piața muncii este europeană. 
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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a 

transmis, luni, la deschiderea anului universitar, susținerea 

administrației județene față de Universitatea Suceava, care este o 

instituție de top, care este campioană în ceea ce privește cercetarea 

și brevetele de invenție. 
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El a spus că în calitate de șef al administrației județene cheamă 

Universitatea „Ștefan cel Mare” la acțiuni de eliminare a 

decalajelor între regiunea de nord-est și celelalte regiuni ale țării. 

„Universitatea trebuie să fie elementul de dezvoltare, de idei, de 

soluții alături de administrația publică, alături de Camera de 

Comerț, de mediul de afaceri, pentru realitatea economică arată că 

suntem la 60 la sută din PIB-ul României”, a spus Flutur. 

El a subliniat că Universitatea Suceava poate, alături de 

administrație, să fie un factor de dezvoltare. 

Flutur a anunțat că Parcul Industrial Bucovina 1 de lângă 

Aeroportul Suceava ar urma să primească în circa două luni 

aprobarea pentru deschidere. 

„Împreună cu dumneavoastră suntem într-un cluster. Acolo va 

trebui o activitate intensă de atragere de investitori”, a spus Flutur 

care a anunțat că săptămâna viitoare va  fi la Munchen la târgul 

Expo Real unde va prezenta din nou ofertele de investiții în județ. 

El a arătat că alături de universitate trebuie făcute acțiuni pentru 

atragerea de investiții în zonă. 

„Zona noastră are probleme: demografia, migrația și 

subdezvoltarea. Va trebui să găsim soluții la fiecare dintre ele și 

asta nu se poate face decât dezvoltare economică consistentă”, a 

spus Flutur. 

Totodată, Gheorghe Flutur a salutat inițiativa USV de a deschide 

noi domenii de pregătire în domeniul sănătății și că speră ca în 

perioada următoare să fie și o Facultate de Medicină, subliniind că 

administrația județeană susține acest demers. 

 



Președintele Flutur a menționat că în calitatea sa are în coordonare 

SJU Suceava, spital care mai are puțin ca să devină un spital clinic, 

iar la Departamentul de Sănătate al USV sunt trei discipline în 

domeniul sănătății. 

„Știu bine ce înseamnă hegemonia marilor universități care nu se 

bucură atât de mult să mai deschideți un alt domeniu”, a spus 

Flutur care a arătat că dacă se va ști unde se face practică, dacă vor 

fi investiții concrete, USV va beneficia și de sprijinul CJ Suceava. 

Președintele Flutru a mai declarat că Spitalul Județean Suceava 

are astăzi un centru de perfecționare a cadrelor medicale unde se 

pregătesc 700 de asistenți medicali pe un program european și că 

e bine că s-a deschis la USV un program de studii de Asistență 

medicală generală. 

„Îmi pun mari speranțe în colaborarea cu dumneavoastră, să 

punem umărul pentru dezvoltarea Sucevei județului”, a spus 

Flutur. 

El a ținut să precizeze că nu trebuie uitat că această universitate de 

la Suceava este parte a Universității din Cernăuți. 

„Trebuie să spuneți mai răspicat- că sunteți prea timizi și spuneți 

încet acest lucru – că Universitatea Cernăuți, alături de cea din 

Cluj și cea din Iași au însemnat și înseamnă ceva în învățământul 

din România Mare. Eu am găsit vorbindu-se în șoaptă și despre 

Bucovina, parcă se temea cineva. Trebuie să vorbim mai tare și 

despre Bucovina și despre învățământul din Suceava ca parte a 

marelui învățământ din Cernăuți”, a spus Gheorghe Flutur. 
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Rectorul USV, prof.univ. dr. ing. Valentin Popa, a avut, luni, un 

discurs prin care a transmis studenților să se pregătească pentru 

piața europeană a muncii și le-a spus acestora că veniturile în 

România nu pot crește peste noapte. 

Valentin Popa a declarat că în acest an sunt peste 4000 de noi 

studenți la studii de licență, masterat și doctorat din care 12 la sută, 

peste 470, au domiciliul în afara granițelor României, în special 

din Republica Moldova și Ucraina, dar și din Canada, Elveția, 

Spania, Italia, Polonia, China și Turkmenistan. 

El a arătat că noul an universitar începe cu două noi programe de 

licență, Psihologie și Asistență Medicală Generală, două programe 

de studiu așteptate de mult și la care a existat o deosebit de mare 

concurență. 

Totodată, el a spus că anul acesta demarează și cu un proiect de 

reabilitare și mansardare a Căminului nr. 1 din campus, iar 

primarul a semnat chiar luni dimineața autorizația de construcție, 

menționând că în continuare USV are încă mari probleme cu 

asigurarea locurilor de cazare a studenților. 

Totodată, el a spus că va propune în Consiliul de Administrație să 

fie decontată partea de abonament auto pentru studenți care nu 

este susținută de alte autorități. 

„Ne propunem ca și transportul auto să fie gratuit pentru studenți 

așa cum este gratuit și transportul feroviar”, a spus Popa. 
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El a mai arătat că din punct de vedere didactic, cea mai importantă 

realizare este obținerea gradului de încredere ridicat acordat USV 

de ARACIS. 

„Ne gândim în egală măsură și la migrație și la demografie. 

Asistăm în societatea românească la o serie întreagă de discuții 

legate de plecarea tinerilor și a lucrătorilor în străinătate”, a spus 

rectorul USV. 

El a menționat că sunt date oficiale care arată că 5,6 milioane de 

români lucrează în străinătate. 

„Există foarte multe discuții care pun aceste plecări pe seama 

imposibilității țării de a-i menține. Am uitat cu toții că am luptat 

foarte mulți ani pentru ca la 1 ianuarie 2007 să intrăm în UE, să 

avem dreptul de a călători, de a învăța și de a munci oriunde în 

Europa”, a spus rectorul USV. 

El a menționat că românii au fost revoltați că mulți ani după 

aderare, unele țări au impus restricții pe piața muncii și au limitat 

accesul românilor în aceste țări. 

„Culmea, astăzi, obiectivele și idealurile pentru care am luptat 

atâția ani devin dezavantaje. Nu dragii mei. Am luptat atâția ani 

pentru a avea acest drept și nu trebuie să fim supărați că nu mai 

există contribuabili ai fondurilor de pensii. Până la urmă am luptat 

ca românilor să le fie mai bine, în țara noastră sau în marea țară 

numită UE”, a spus Valentin Popa. 

Totodată, el a subliniat că studenții trebuie să fie conștienți că 

veniturile în România nu pot crește peste noapte. 



„Și la momentul aderării și acum există discrepanțe majore între 

veniturile aceleiași categorii de angajați din România și 

străinătate. Am învățat și eu și ați învățat și dumneavoastră că 

acest lucru se datorează, în principal, productivității muncii. (…) 

În același timp trebuie să înțelegem că investitorii străini nu vor 

veni în România să aducă bani de acasă pentru a avea în România 

salarii comparabile cu țările vestice”, a spus Popa. 

Rectorul USV a explicat că România a intrat într-o economie de 

piață, a intrat într-o societate bazată pe profit, iar orice investitor 

are în vedere maximizarea profitului și nu în mod neapărat 

bunăstarea angajaților, creșterea veniturilor acestora. 

„În România accentul pe bunăstarea și drepturile angajaților se 

pune doar în instituțiile publice de stat cu o excepție: universitățile 

unde, încă, salarizarea se face pe bază de performanță, se asigură 

salarii diferențiate, iar această diferențiere ar trebui accentuată anii 

următori atât timp cât bugetul ne permite”, a mai declarat rectorul 

USV. 

El a spus că a citit recent un interviu cu un CEO al unei mari 

companii multinaționale care operează și în România în domeniul 

IT și era nemulțumit de calitatea absolvenților din România, dar 

cu toate acestea recunoștea că absolvenții din România sunt peste 

media europeană. 

Popa a precizat că orice angajator își dorește absolvenți cât mai 

repede și cât mai bine pregătiți, dar uită că față de acum 30 de ani, 

licența este de patru ani cu master de doi ani, față de perioada când 

licența era de 5 ani și trei ani de stagiatură. 



„Vă asigur dragi studenți că Universitatea Suceava vă pregătește 

pentru o viață europeană a muncii, nu neapărat piața românească. 

Chiar dacă acest lucru nu este agreat de o parte a comentatorilor 

din România pentru că se reduce numărul de contribuabili, aveți 

ocazia cu diploma obținută la USV să lucrați oriunde în Europa, 

oriunde în lume doar că trebuie să și munciți”, a spus Popa. 

El a mai transmis bobocilor că deși USV are cadre didactice foarte 

bune, să nu se lase numai în seama lor, pentru că partea importantă 

a muncii este a lor. 

„Marile universități din lume sunt renumite prin calitatea 

studenților și absolvenților care sunt în mare parte autodidacți și 

care, evident, au parte de profesori excepționali, experți în 

domeniul lor de cercetare”, a conchis Valentin Popa. 
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Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava vor beneficia, 

de anul viitor, de carduri care le vor asigura transportul gratuit cu 

autobuzele Primăriei Suceava, dar și acces gratuit la muzee, 

bibliotecă și la diverse evenimente organizate de administrația 

locală. Promisiunea le-a fost făcută ieri, studenților, de primarul 

de Suceava, Ion Lungu, în cadrul ceremoniei de deschidere a 

anului universitar. „Este posibil un sistem de carduri pe care să-l 

introducem de anul viitor, ca studenții să poată circula gratuit în 

oraș, să poată merge gratuit la teatru, la muzeu, la bibliotecă, la 

activități culturale, sportive și la alte evenimente care au loc în 

oraș. 
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Actualitate „(Pre)Texte folosite la limita legii pentru a colecta impozite” a fost 

subiectul unei conferințe găzduită de Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava, al cărei protagonist a fost reputatul prof.univ.dr. 

Radu Bufan, de la Universitatea de Vest Timișoara. Radu Bufan 

este una din cele mai importante personalități din domeniul 

fiscalității în Romania. 
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Universitatea  „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Litere 

și  Științe ale Comunicării, în colaborare cu Biblioteca USV, 

organizează, în perioada 3-4 octombrie 2019, în Aula din Corpul 

E, Workshopul Internațional „O istorie a traducerilor în limba 

română”. Inivitați de onoare: prof. Yves Chevrel – Universitatea 

Paris-Sorbona, Franța; prof. Isabelle Nieres-Chevrel - 

Universitatea Rennes 2, Franța. 

Obiectivul acestei manifestări științifice este acela de a  genera o 

amplă dezbatere în jurul proiectului „O istorie a traducerilor în 

limba română secolele XVI-XX /ITLR”, care să demonstreze că 

traducerile constituie parte integrantă a patrimoniului intelectual, 

cultural, științific, literar al unei culturi. 

Organizatorii au precizat că cercetători din țară, de la 

Universitățile din București, Cluj, Craiova, Iași, Timișoara, 

Suceava, precum și din Republica Moldova, Ucraina, Grecia și 

Franța, vor aduce argumentele necesare în sprijinul necesității de 

a elabora această istorie, deja schițată ca structură și calendar, 

istorie care lipsește în cultura de limbă română. 

Primul invitat, prof. Yves Chevrel, reputat comparatist și 

traductolog, director al proiectului Istoria traducerilor în limba 
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franceză secolele XV-XX /HTLF, va susține joi, 3 octombrie, ora 

9:45, conferința „Enjeux et problèmes d’une histoire des 

traductions" / „Mize și probleme ale unei istorii a traducerilor.” Al 

doilea invitat, prof. Isabelle Nieres-Chevrel, autor de capitole în 

„Istoria franceză a traducerilor pentru secolele XVII, XVIII, XIX" 

și specialist recunoscut în domeniul literaturii pentru copii, va 

prezenta vineri, 4 octombrie, ora 9:30, conferința „Comment 

naissent en Europe les littératures pour l’enfance et la jeunesse" / 

„Cum iau naștere în Europa literaturile pentru copii și pentru 

tineret”. 

  

Schimb de informații în elaborarea unei lucrări esențiale 

Totodată, oaspeții de onoare vor împărtăși celor cincizeci de 

participanți implicați într-o întreprindere similară, și anume, 

elaborarea unei istorii a traducerilor în limba română (privind 

domeniul literaturii, dar și al științelor și artelor), experiența lor în 

elaborarea unei lucrări esențiale. Această experiență constă în 

aproape cinsprezece ani de documentare, organizare, comunicare, 

redactare, armonizare a muncii a peste două sute de cercetători 

francezi și de alte naționalități, care au condus la apariția celor 

patru volume din Istoria traducerilor în limba franceză. 

Moderatorii dezbaterilor vor fi, în primul rând, cei trei profesori 

coordonatori ai volumului inaugural „O istorie a traducerilor în 

limba română. Secolul XX": prof. Rodica Lascu-Pop, 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Rodica Dimitriu, 

Universitatea „A. I. Cuza”, Iași și Muguraș Constantinescu, de la 

universitatea gazdă, inițiatoare, alături de prof. Rodica Nagy, a 

acestui proiect de o deosebită anvergură și de o mare complexitate. 



O misiune importantă revine celui mai activ, până în prezent, 

coordonator de capitol, profesorul Ovidiu Moraru, care va trebui 

să sintetizeze în secțiunea finală concluziile acestui atelier de 

lucru, cu o temă pe cât de vastă, pe atât de captivantă. 

  

Expoziția de carte „Istoria traducerii și Istoria traducerilor” 

În cadrul workshopului se va organiza, cu sprijinul pasionatei și 

profesionistei echipe a Bibliotecii USV, al cărei director este prof. 

Sanda-Maria Ardeleanu, cercetător activ în ITLR, o expoziție de 

carte intitulată „Istoria traducerii și Istoria traducerilor”, care va 

da prilejul participanților să descopere istorii ale traducerilor deja 

apărute în alte țări, dar și multe lucrări de traductologie, pe care o 

astfel de istorie se clădește. 

Odată cu deschiderea expoziției se va lansa și volumul „O sută de 

ani de traduceri în limba română 1918-2018 / Cent ans de 

traductions en langue roumaine 1918-2018", coordonat de 

profesorii și cercetătorii Muguraș Constantinescu, Niculina Iacob, 

Luminița-Elena Turcu și prezentat de conferențiar Olga 

Gancevici, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

Acest volum constituie, fără îndoială, germenii viitoarei istorii, 

care face obiectul dezbaterilor și care reunește 110 cercetători din 

țară și din străinătate, dar care nu au putut fi toți prezenți la această 

întâlnire de lucru. 

Cum participanții la workshop acoperă domenii dintre cele mai 

diverse - genuri literare, științe, tehnică, artă, științe umaniste, 

religie, istoria limbii, terminologie, filosofie, studii juridice și 

medicale, ecologie, istoria artei, a arhitecturii, a cinematografului 



etc., specializați în limbile de mare circulație (engleza, germana, 

rusa, franceza, italiana, spaniola), dar și în arabă, japoneză, 

coreeană, chineză, norvegiană, finlandeză, daneză,  portugheză, 

turcă, poloneză, idiș și altele, dezbaterile se anunță stimulatoare și 

deschizătoare de arii noi de cercetare. Dintre ele, cea deja anunțată 

de profesorul Chevrel cu ocazia unui recent colocviu la 

Universitatea Paris 7, Istoria traducerilor în Europa, nu poate fi 

decât stimulatoare pentru cei peste o sută de cercetători care cred 

că un prim pas în acest sens se face deja prin proiectul finanțat de 

MEN, „O istorie a traducerilor în limba română”. 
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Trupa Fără Zahăr (Bobi Dumitraș și Bobo Burlăceanu) revine pe 

scena Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, cu spectacolul 

„Folk de Dorohoi”, pe 10 octombrie, de la ora 19.00. 

Evenimentul are loc la Auditorium „Joseph Schmidt”, din strada 

Universității, nr. 13. 

Prețul unui bilet este de 10 lei pentru studenți, elevi și pensionari, 

iar acestea se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a 

Studenților Suceava. Prețul unui bilet întreg este de 20 de lei (on-

line de pe ccs-sv.ro și biletesuceava.ro). Evenimentul este 

organizat de Casa de Cultură a Studenților Suceava. 

Informații suplimentare se pot obține la 0752092606. 

 

  



 

Daniela 

Micuțariu 

 

 

Biroul francez își 

reia miercuri 

activitatea după 

vacanța de vară 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.10 

 

Biroul francez își reia miercuri, 2 octombrie 2019, la ora 18:00, 

activitatea după vacanța de vară. În cadrul proiectului 

„Francofonia în comunitate” se vor organiza diverse manifestări, 

incluse în seria „După-amiezilor francofone”. Programul este 

susținut de Agenția Universitară a Francofoniei, de Centrul de 

Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, de Inspectoratul Școlar Județean, de Consiliul Județean, 

de  Asociația Profesorilor de Limbă franceză, filiala Suceava, de 

Asociația „Curcubeul Succesului” și de Asociația Seniorilor 

Bucovineni. 

Reamintim faptul că acest proiect a permis deschiderea primei 

ediții a Școlii de Vară Francofone în perioadele 17-28.06.2019 / 

1-12.07.2019, dar și inițierea cursului de limba franceză pentru 

elevii debutanți. 

Programul zilei de miercuri va include: bilanțul activităților 

Biroului francez în anul școlar precedent; prezentarea programului 

anului școlar în curs; întâlnire cu scriitorul și jurnalistul francez 

Jean-Yves Conrad, care va susține conferința: „Prezența strălucită 

a bucovinenilor la Paris”. 

Pentru atașamentul față de limba, cultura și spiritualitatea 

românească, pentru meritele sale deosebite în promovarea 

românismului (activitate publicistică și editorială impresionantă, 

în franceză, engleză, germană și română), pentru contribuția la 

susținerea aderării României la Uniunea Europeană, lui Jean-Yves 

Conrad i s-au acordat distincțiile: Ofițer – Meritul Cultural 

Român, secția Literatură (2004), Doctor Honoris Causa al 

www.stiridinbucovina.ro 

30.09.19 
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www.svnews.ro 
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Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (2006), Premiul de 

excelență în arte și cultură ICR (2018). Intrarea este liberă. 

 

 Festivalul național 

de poezie „Nicolae 

Labiș”, ediția a 

51-a 

www. monitoruldestiri.ro 

30.09.19 

________ Cea de-a 51-a ediție a Festivalului național de poezie „Nicolae 

Labiș”, cel mai longeviv festival de gen din țară (n. 1968), a 

debutat vineri, 27 septembrie a.c., la Biblioteca Bucovinei „I.G. 

Sbiera”, în sala „Elena Greculesi”, avându-i ca invitați, la 

prezidiu, pe Margareta Labiș, sora marelui dispărut, prorectorul 

Mircea A. Diaconu de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 

Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor 

Bucovineni (SSB) și totodată redactorul-șef al revistei „Bucovina 

Literară”, scriitorii Nichita Danilov, Gellu Dorian, Ioan Mateiciuc 

și Paul Gorban de la Editura Cartea Românească Educațional. În 

cuvântul de deschidere al manifestării, managerul bibliotecii, dr. 

Gabriel Cărăbuș a apreciat, printre altele, implicarea în 

organizarea festivalului a Consiliului Județean Suceava, Centrului 

Cultural „Bucovina”, nu în ultimul rând a Societății Scriitorilor 

Bucovineni, apreciind efortul depus de poetul Ioan Manole pentru 

perpetuarea manifestării anuale. Scriitorul Ovidiu Vintilă a rugat 

invitații și participanții să țină un moment de reculegere în 

memoria unor membri SSB strămutați recent la cele veșnice: C. 

Boboc, pr. Florin Bucescu, universitara Sabina Fînaru și 

profesorul Ion Prelipcean. 

[…] 

 

 Tematica si 

program 

www.roaliment.ro 

22.09.19 

Știri Peste 200 de specialiști din industria alimentară vor participa în 

zilele de 17 și 18 octombrie la hotel Internațional din Sinaia la a 



INGREDIENTS 

SHOW 2019 

treia ediție a INGREDIENTS SHOW, platforma special 

concepută pentru a facilita schimbul de informații între furnizorii 

de ingrediente și procesatorii din industria alimentară în cadrul 

căreia vor fi prezentate cele mai noi informații despre 

ingredientele disponibile pentru piața românească, tendințe de 

consum și evoluții comerciale ce influențează astăzi industria 

procesatoare din Romania si Comunitatea Europeana. 

TEMATICA POSTERE 

    Cercetări privind fabricarea unui nou sortiment de înghețată 

vegetală folosind laptele de cânepa | Sorina Ropciuc, Ana Leahu, 

Matei Loredana, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Facultatea de Inginerie Alimentară 

    Fursecuri aglutenice din aluat fraged | Studenți Florentina 

Magdalena Tîrnovan, Valeria Pascari. Cadre didactice 

coordonatoare: Conf.univ. Adriana Dabija, Amelia Buculei, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de 

Inginerie Alimentară 

    Ingrediente aglutenice utilizate în obținerea vafelor | Student: 

Anișoara Ivan. 

    Coordonator: Silvia Mironeasa. Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Facultatea de Inginerie Alimentară 

    Spirulina și Chlorella– Ingrediente cu rol funcțional în 

industria de panificație și a produselor făinoase | Student: 

Victoria Beglița, Cadru didactic coordonator: Silvia Mironeasa, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de 

Inginerie Alimentară 



    Douce Citrouille – prajitura cu dovleac, locul II Ecotrophelia 

România 2018 | Studenți: Iulia-Andreea Ciornei, Paul-Vlad 

Costan-Sprivac, George Andrei, Larisa- Gabriela Leontică, 

Dumitrița Flaiș, Cadre didactice coordonatoare: Adriana Dabija, 

Amelia Buculei 

    Obținerea pastelor fără gluten prin substituirea făinii de grâu 

cu diferite tipuri de făină de legume | Studenți: Denisa Atudorei, 

Olivia Atudorei; Cadru didactic coordonator: Gabriela Georgiana 

Codină 

 România, zece 

medalii la 

Olimpiada 

Internațională de 

Astronomie și 

Astrofizică 

www.formula-as.ro 
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________ Nu doar tinerii români din afară performează la cel mai înalt nivel, 

ci și cei din țară. 

 

Cele două echipe ale României participante la a XIII-a ediție a 

Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică 

(Keszthely/Ungaria, 2-10 august), au obținut zece premii: două 

medalii de aur, patru medalii de argint și patru medalii de bronz. 

Medalia de aur și locul I absolut la proba de „Planetariu” au fost 

obținute de David-Corneliu Turturean (clasa a X-a, Colegiul 

Național „Ștefan cel Mare„ din Suceava). De asemenea, cu 

medalie de aur a fost distins și Robert-Gabriel Pășcălău (clasa a 

XI-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân„ din Constanța). 

Ambii elevi au făcut parte din echipa A. 

Argint au luat Paul-Florin Rebenciuc (clasa a XI-a, Colegiul 

Național „Ștefan cel Mare” din Suceava), George-Cristian 

Ardeleanu (clasa a IX-a, Liceul Teoretic Internațional de 

Informatică din București) - echipa A, respectiv Constantin-

Daniel Nicolae (clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Ovidius” din 



Constanța) și Theodor Iosif (clasa a XI-a, Liceul Teoretic 

Internațional de Informatică din București) - echipa B. 

Echipele României au fost coordonate și însoțite de lector 

universitar dr. Cristian Pîrghie (Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava), prof. Victor Păunescu (Liceul Tehnologic Dacia din 

București) și prof. dr. Petru Crăciun (inspector de specialitate - 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava). Competiția a reunit 

peste 200 de concurenți, din 44 de țări. 

 


