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Prima zi a noului an universitar 2019 – 2020 la USV a fost marcată 

de un concert al celebrei trupe Vunk, dar și a rapperului 

moldovean Kapushon, pe esplanada din faţa corpului A. 

Concertul a fost dedicat „bobocilor” universității sucevene, care a 

început anul cu aproape 10.000 de studenți, un adevărat record, 

remarcat de prorectorul Mihai Dimian, care a venit să-i întâmpine, 

de pe scenă, dar și în public. 

Cu toate acestea, printre cei aproape 1500 de participanți la 

eveniment, cei mai activi și mai încântați de concert s-au dovedit 

cei care, după vârstă, le sunt părinți, dar și foști studenți, dornici 

să-i vadă în concert pe cei de la Vunk, cu muzica cărora au crescut. 

Diferența de vârstă dintre majoritatea celor din public și cei de pe 

scenă a fost evidențiată și de Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, care 

a anunțat că săptămâna viitoare  vor susține concertul cu care 

marchează 25 de ani de activitate. 

Timp de mai bine de o oră, cele mai cunoscute melodii din 

repertoriul trupei Vunk au răsunat în parcul din fața Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, publicul devenind din ce în ce mai 

implicat, cântând alături de ei „Pleacă”, „Scapă-mă de ea”, „Fă-

mi cu mâna” sau „Vreau o țară ca afară”. 



Spectacolul lor a fost apreciat de public, care, la final, le-a strigat 

„Bis! Bis!”, dorind să continue distracția până târziu în noapte. 

 

Dana 

Humoreanu 

Deschiderea 

anului universitar 

2019 la USV 

www.monitorulsv.ro 
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Local 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 instituţiei de 

învăţământ. Conform tradiţiei, la eveniment au participat, în 

calitate de invitaţi, reprezentanţii administraţiei locale şi judeţene: 

primarul de Suceava, Ion Lungu, preşedintele Consiliului 

Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul judeţului, Mirela 

Adomnicăi, precum şi inspectorul şcolar general Gabriela Mihai. 

Rectorul Valentin Popa şi prorectorul Ștefan Purici – moderatorul 

manifestării – au subliniat „rezultatele excepţionale” ale 

studenţilor din anul universitar trecut şi „vizibilitatea crescută” a 

activităţii de cercetare a cadrelor didactice şi doctoranzilor. 

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

licenţă, masterat şi doctorat a adus universităţii 4.000 de studenţi, 

dintre care peste 470 sunt din afara graniţelor ţării, din Republica 

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

şi Turkmenistan. De asemenea, două noi programe de licenţă în 

domeniul sănătăţii – psihologie şi asistenţă medicală generală, 

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

de mare interes, cu o concurenţă de 2-3 candidaţi/loc. 

Profesorul Popa a vorbit şi despre proiectele de modernizare, 

referindu-se la reabilitarea căminului nr.1, pentru care ieri 

primarul Ion Lungu a semnat autorizaţia de construire, şi a 

www.crainou.ro 

01.10.19 

 

www.monitoruldestiri.ro 

01.10.19 



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

universitar. 

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

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

De asemenea, rectorul a spus că va propune Consiliului de 

Administraţie al universităţii să acopere din fonduri proprii plata 

abonamentelor de transport rutier pentru studenţii care fac naveta 

şi a solicitat şi sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

judeţul Suceava. În acest fel, studenţii USV ar beneficia nu doar 

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

cu susţinere locală. 

USV acordă şi 10 burse excepţionale de performanţă: şapte a câte 

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

30.000 de lei, profesorul Valentin Popa garantând că bugetul USV 

le poate acoperi, rămâne doar ca studenţii să obţină rezultate de 

excepţie pentru a beneficia de aceste burse. 

Printre noutăţile anunţate ieri de rector se mai numără obţinerea 

calificativului de grad de încredere ridicat, acordat de o comisie 

ARACIS formată din profesori din ţară şi din străinătate şi 

preluarea Clubului Sportiv Universitar. 

Profesorul Valentin Popa le-a mai vorbit studenţilor despre 

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

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

migraţia şi scăderea demografică a populaţiei României. 

„Universitatea Suceava vă pregăteşte pentru o piaţă europeană a 

muncii, nu neapărat pentru piaţa românească. (...) Nu vă lăsaţi 



doar pe seama profesorilor voştri, partea cea mai importantă a 

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

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

flăcări, nu umplerea unui vas”. 

Administraţia locală şi judeţeană, în parteneriat cu universitatea 

Mesajele reprezentanţilor administraţiei pentru studenţi şi corpul 

profesoral au fost de felicitări pentru realizările de până acum şi 

invitaţii la colaborare în continuare. Prefectul Mirela Adomnicăi 

a remarcat preocuparea conducerii USV pentru a creşte 

atractivitatea programelor de studii şi a afirmat că universitatea 

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

oferta educaţională şi piaţa muncii. Preşedintele Gheorghe Flutur 

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

invitat studenţii şi profesorii să contribuie, alături de administraţie, 

la „reducerea decalajelor dintre Regiunea de Dezvoltare Nord -Est 

şi celelalte regiuni” şi 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 şi USV, inclusiv în ceea ce priveşte finanţarea echipei de 

handbal a universităţii, la care administraţia locală este principalul 

finanţator, şi asigurarea locurilor de practică pentru studenţii de la 

Administraţie Publică. „Vrem să creăm condiţii pentru ca Suceava 

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

Un mesaj de salut pentru profesori şi studenţi a transmis şi Andrei 

Năstase, viceprim-ministrul Republicii Moldova, fost student al 

USV, prin intermediul unui alt fost student din Republica 

Moldova, Dumitru Vasiliu. 



_________ Premii pentru cei 

mai străluciți 

studenti ai USV 
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Actualitate Studenții care au obținut rezultate remarcabile în anul academic 

2018 – 2019 au fost premiați de conducerea Universității „Ștefan 

cel Mare”. Tinerii au primit burse cuprinse între 10.000 – 30.000 

de lei. Cel mai mare premiu, bursa de excelență „Stefan cel Mare”, 

a fost câștigat de studentul Alexandru David Gherasim, de la 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 
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În perioada 27-28 septembrie 2019, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a fost gazda Conferinței Științifice 

Internaționale 1919-2019 Centenary. The Great National 

University and its Legal Traditions, organizată de Facultatea de 

Drept si Științe Administrative, în parteneriat cu LUMEN 

Research Center in Social and Humanistic Sciences & LUMEN 

Conference Center, Iași, şi Universitatea Națională „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina. 

Lucrările din prima zi a conferinţei s-au desfășurat la Cernăuţi, la 

Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych”. 

În campusul USV, manifestarea științifică a debutat cu festivitatea 

de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa renumitului 

profesor universitar doctor Mircea Duțu, director al Institutului de 

Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 

Române, deschizător al unor noi ramuri de drept, al mediului și al 

urbanismului, din România. Astfel, comunitatea academică 

suceveană s-a îmbogățit cu un corifeu al dreptului românesc. Cu 

acest prilej, Domnia sa a lansat ultimul volum,Temeiuri juridico-

instituționale ale Marii Uniri. 

În prima sesiune a conferinței, Marea Universitate Națională și 

tradițiile sale juridice, auditoriul a avut privilegiul să asculte și alte 
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personalități marcante ale lumii academice din domeniul dreptului 

din România, printre care: prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, 

consilier al Procurorului General al României, vicepreședinte al 

Uniunii Juriștilor din România, cercetător ştiinţific de onoare al 

Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 

Academiei Române și director al publicației „Dreptul”; prof. univ. 

dr. DHC  Alexandru ŢICLEA, de la Universitatea Ecologică din 

București, considerat părintele dreptului muncii în România, și 

prof. dr. Constantin SCURTU, director al Muzeului Național 

Militar „Regele Ferdinand I”, filiala Constanța. 

 

În cadrul sesiunii a II-a – Probleme dificile în dreptul fiscal, în faţa 

unui auditoriu numeros, constituit din cadre didactice, consultanţi 

fiscali, experţi contabili şi avocaţi, au fost susţinute următoarele 

prelegeri: (Pre)texte la limita legii pentru a colecta impozite (prof. 

univ. dr. Radu BUFAN, de la Universitatea de Vest din 

Timişoara), conducător de doctorat în materie de Fiscalitate, 

Dreptul insolvenței, Drept fiscal european, Drept fiscal și contabil, 

expert contabil, consultant fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali 

şi avocat membru al Baroului Timiş, fondator al IFA România; 

Comunicările ANAF, GDPR-ulşi drepturile contribuabililor 

(lector univ.dr.av. Felix Raul HODOŞ, de la Universitatea de 

Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș); 

Modalităţi de impozitare a dividendelor trimestriale (Dragoş 

CĂLIN, directorul departamentului juridic SIF Transilvania); 

Noua procedură referitoare la „medierea” fiscală (conf. univ. dr. 

Răzvan VIORESCU, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava).  Discuţiile pe marginea lucrărilor susţinute s-au bucurat 

de un real succes în rândul audienței și al participanților, care au 



apreciat atât dezbaterile și implicarea organizatorilor, cât și 

atmosfera campusului USV. 

„Toate acestea au fost desfășurate sub egida sărbătoririi a 100 de 

ani de la înființarea Școlii Bucovinene de Drept, a cărei moștenire 

obligă facultatea noastră să lupte pentru a se ridica la o înălțime 

onorantă”, au transmis reprezentanții Facultății de Drept și Științe 

Administrative. 
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Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a participat, ieri, la 

deschiderea noului an universitar la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava. Maricela Cobuz a spus că în calitate de deputat 

de Suceava dorește să-și exprime întreaga considerație pentru 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, la deschiderea celui 

de-al 57 an universitar. 

„Totodată, doresc să felicit conducerea universității, profesorii și 

personalul auxiliar pentru munca depusă în performanța 

învățământului universitar sucevean”, a spus Maricela Cobuz. Ea 

a subliniat faptul că Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

a format, în decursul a peste 50 de ani de educație, mii de studenți 

și tinere valori pentru regiunea Nord-Est și nu numai. „Sute de 

cadre didactice și-au exprimat dorința în a oferi învățământului 

universitar sucevean valoarea de care dă dovadă astăzi instituția 

suceveană. Celebrarea deschiderii anului universitar ne permite să 

apreciem succesele și realizările tuturor cadrelor didactice și ale 

conducerii instituției în cei 56 de ani de activitate, cu obiective 

precise, scopuri și noi perspective pentru viitor. Toată atenţia 
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trebuie să o îndreptăm și către studenţi, care reprezintă raţiunea de 

a fi a oricărei universităţi. Cadrele didactice universitare au 

misiunea să formeze nu doar absolvenţi cu anumite abilităţi, ci să 

genereze cunoaştere, cultură umanistă şi tehnică, dar mai ales un 

spirit care umanizează, dă sens şi direcţie unei națiuni”, a declarat 

deputatul PSD de Suceava. Maricela Cobuz a precizat că la 

deschiderea noului an universitar 2019-2020 ține să le ureze 

tuturor cadrelor didactice din învățământul superior un an mai 

bun, împliniri profesionale și o bună performanță în sistemul 

educațional superior, astfel încât universitatea să își consolideze 

menirea în societatea românească, de reper pentru valorile morale, 

pentru spiritul de inovare, sursă de bunăstare și progres. 

_________ Alexandru 

Băișanu, mesaj de 

încredere pentru 

studenții care au 

ales USV la 

început de an 

universitar: La 

USV se face carte, 

iar studenții nu vor 

fi sub nicio formă 

de rangul doi 
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Actualitate Deputatul de Suceava Alexandru Băișanu, conf. dr. în cadrul USV 

a transmis, luni, la deschiderea anului universitar un mesaj de 

încredere pentru studenții care au ales această universitate. 

„Știu că în USV se face carte, iar copiii care vor să învețe au baza 

necesară, au condiții, au profesori, specialiști care îi pot îndruma 

ceea ce înseamnă că nu vor fi sub nicio formă studenți de rangul 

doi”, a spus Băișanu. 

El a mai declarat că acest început de an universitar înseamnă un 

început de drum pentru o nouă generație. 

„Vă felicit pe toți cei ce au ales să fie studenții Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava. Viitorul vă aparține! Profesorii vor 

șlefui diamantele, iar voi, studenții, veți străluci România merge 

prin voi înainte, cu demnitate”, a spus Băișanu care a urat succes 

tuturor studenților. 



El a menționat că în calitatea sa de deputat  a acționat pentru 

sprijinirea USV și a întregii activități de educație din țară, iar în 

calitatea de profesor în cadrul USV este fericit că are studenți 

minunați cu care formează echipe. 

T.B. Theodor 

Paleologu: 

Trebuie spart 

buboiul imposturii 

din universitățile 

românești. 

Rectorii care fac 

politică ar trebui 

să se potolească. 

Aveți un exemplu 

mizerabil chiar la 

Suceava 

www.newsbucovina.ro Politică Candidatul PMP la Președinția României, Theodor Paleologu, a 

vorbit la Subiectul Zilei de la News Bucovina despre situația 

învățământului românesc arătând deficiențele majore ale 

învățământului universitar, dar și cele din învățământul 

preuniversitar. 

„Învățământul românesc are nevoie de o schimbare radicală”, a 

spus Paleologu. 

În contextul în care începe anul universitar el a arătat că niciuna 

dintre universitățile românești nu este în Top 300, iar 

Universitatea din București nu mai e în Top 1000. 

„Nivelul e din ce în ce mai scăzut. Avem figurile nefaste ale 

rectorilor politicieni. Aveți un exemplu mizerabil chiar la 

Suceava, un om care a fost ministru”, a spus Paleologu. 

Când i s-a spus că rectorul de la USV ar putea să fie reales, 

Paleologu a răspuns că asta e foarte rău pentru Universitate. 

„La fel, Breaz, Mihnea Costoiu, Ecaterina Andronescu, Pirtea de 

la Timișoara sunt figuri de rectori care fac politică și ar face bine 

să se potolească cu politica asta pentru că clasa politică a distrus 

învățământul așa cum a distrus și România în ansamblul ei”, a spus 

Paleologu. 



El a mai declarat că universitățile sunt din ce în ce mai puțin 

credibile pentru că sunt pline de impostori, de oameni care și-au 

luat doctoratele în mod fraudulos. 

„Trebuie spart buboiul imposturii în universitățile românești. E 

nevoie să avem universități competitive, deschise în competiția 

internațională.Noi avem concursuri în universități care sunt niște 

făcături. Sunt niște concursuri-simulacru. Concursuri la care se 

înscrie un singur candidat, sau atunci când se înscriu mai mulți 

candidați, imediat sunt dați la o parte ca să iasă cel care trebuie. S-

a întâmplat lucrul acesta la București, la Facultatea de Filosofie, 

relativ recent.Lucrurile acestea ar trebui să se termine. Să se 

oprească”, a declarat Theodor Paleologu. 

Totodată, el a arătat că cercetarea este în suferință pentru că nu 

există bugete multianuale pentru cercetare considerând că este 

foarte grav întrucât nu există universitate competitivă pe plan 

internațional fără cercetare. 

În același timp, Theodor Paleologu consideră că e nevoie de 

examene de admitere în universitățile care își propun ca scop 

excelența academică și subliniază că e nevoie de integritate 

academică, de competitivitate și că trebuie respectată libertatea de 

expresie în universități pentru că aceasta este din ce în ce mai 

amenințată de tendințe de tip „corectitudine politică”. 

În ceea ce privește învățământul preuniversitar, el consideră că 

există o prevere legală foarte periculoasă potrivit căreia școlile 

private sunt obligate să respecte minim 80 la sută din curricula 

Ministerului Educației. 



„Eu cred că e nevoie de cât mai multă competiție, de cât mai multă 

diversitate în învățământ.Libertatea este cea care asigură 

excelența. Competiția este o cale către excelență”, a spus 

Paleologu. 

El a mai arătat că nu se vorbește în spațiul public despre rosturile 

educației și ce se urmărește prin acest proces de educație. 

„Scopul educației, într-o logică foarte serioasă, este autonomia și 

transmiterea unei moșteniri”, a spus Paleologu. 

Potrivit acestuia, autonomia este intelectuală, morală și 

profesională. 

„Când mă gândesc la autonomie profesională înseamnă că un elev, 

un student, când termină școala sau facultatea este în stare să facă 

ceva, să-și câștige existența, să deprindă o profesie, o meserie. 

Este absolut fundamental. Autonomia intelectuală este capacitatea 

de a gândi cu propria minte, de a spune ce gândești ori, 

învățământul nostru descurajează autonomia. În școli se învață 

aceleași comentarii pe care le învățam și noi pe dinafară înainte de 

1989”, a spus Theodor Paleologu. 

În ceea ce privește transmiterea unei moșteniri el a spus că se 

referă la transmiterea unei moșterniri științifice, culturale, 

spirituale și nu în ultimul rând la o anumită doză de patriotism. 

„O țară în care patriotismul este dat la o parte, pus la colț, e o țară 

care se sinucide”, a spus Theodor Paleologu. 
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Peste 2500 de suceveni au explorat standurile experimentale 

pregătite de organizatori pentru Noaptea Cercetătorilor Europeni, 

eveniment ce a avut loc vineri, 27 septembrie, pe Esplanada 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Potrivit unui comunicat al universității sucevene, comparativ cu 

anul trecut, spațiul dedicat manifestării a fost dublat, realizându-

se, prin intermediul a mai mult de 50 de activități, o legatură între 

Observatorul Astronomic și Punctul de Informare Turistică din 

Parcul Universității. 

Cei 114 cercetători, profesori și tineri pasionați de știință și 

tehnologie, care au coordonat și prezentat activitățile, și-au propus 

să promoveze universul științei și tehnologiei în rândul publicului 

larg și să atragă interesul tinerilor către o carieră în cercetare și 

inovare, arată sursa citată. 

„Astfel, vizitatorii au putut explora atât lumea microscopică, cât 

și evoluția universului, au participat la experimente inedite de 

fizică, chimie și biologie dar și la testarea de tehnologii moderne 

precum Li-Fi, comunicații 5G, realitate augmentată, biometrie 

forestieră, sisteme automate, roboți, drone, scannere și imprimante 

3D, vehicule electrice și semafoare inteligente. În realizarea 

acestor activități, reprezentanților facultăților de profil ingineresc 

din USV (Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și 

Management, Facultatea de Inginerie Alimentară și Facultatea de 

Silvicultură) li s-au alăturat profesori și elevi de la Colegiul 

Național „Petru Rareș” Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul 
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Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Colegiul Tehnic „Lațcu 

Vodă” Siret și Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca,” 

precizează USV. 

Beneficiind de caracterul comprehensiv al USV, activitățile 

Nopții Cercetătorilor Europeni de la Suceava s-au extins și în afara 

ariilor obișnuite de științe exacte și inginerești și au inclus și 

procese simulate desfășurate de Facultatea de Drept și Științe 

Administrative, jocuri și activități creative pentru copii organizate 

de Facultatea de Științe ale Educației, activități multimedia 

organizate de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 

informare turistică și un Port Cultural organizate de Facultatea de 

Științe Economice și Administrație Publică, consiliere medicală și 

demonstrații sportive realizate de Facultatea de Educație Fizică și 

Sport, inclusiv Touchball, un joc sportiv inventat și omologat de 

către USV, precum și laboratorul mobil de criminalistă al 

Inspectoratului Județean de Poliție Suceava și activitățile 

informative realizate de Direcția Generală Anticorupție Suceava. 

Cel mai vizionat experiment la această ediție a constat în 

descărcările electrice generate de Bobinele Tesla, pe ritmul unor 

melodii. Această atmosferă electrizantă a fost completată de un 

program artistic asigurat de Casa de Cultură a Studenților 

Suceava. 

Principalii organizatori ai evenimentului de la Suceava au fost: 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava, Societatea Științifică Cygnus, Inspectoratul de 

Poliție a Județului Suceava, MILSET Romania, alături de 50 de 

tineri voluntari. Totodată, subliniem faptul că zeci de școli și licee 

din Suceava, Fântâna Mare, Ipoteşti, Şerbăuţi, Marginea, 



Fălticeni, Broşteni, Gura Humorului, Moara, Drăguşeni, Rădăuţi, 

Solca, Liteni, Coşna, Udeşti, Bosanci, Dumbrăveni au participat 

în grupuri organizate, facilitând astfel desfășurarea activităților.  

Desfășurată simultan în peste 400 de orașe din întreaga Uniune 

Europeană, Noaptea Cercetătorilor Europeni face parte din seria 

de evenimente finanțate de Comisia Europeană prin Programul 

Cadru de Cercetare și Inovare H2020, acțiunile Marie 

Sklodowska-Curie, cu scopul de a arăta publicului larg ce 

înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de 

cercetare, mai arată sursa citată. 
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Biroul francez îşi 

reia de astăzi 

activitatea 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

 

Ştiri 

 

Miercuri, 2 octombrie, ora 18:00, Biroul francez din Suceava își 

reia 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, dar și inițierea cursului de 

limba franceză pentru elevii debutanți. 

www.crainou.ro 
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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 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (2006), Premiul de 

excelență în arte și cultură ICR (2018). 

Intrarea este liberă. 

 

 Ioana Băişanu, 

agent publicitar 

pentru USV 

www.radiotop.ro Tableta zilei Nu unul singur, ci două mesaje a avut Ştefan Alexandru Băişanu 

cu ocazia deschiderii noului an universitar, unul însoţit de un 

video şi unul de cîteva fotografii. În mesajul însoţit de video, 

deputatul Băişanu, care este conferenţiar universitar doctor la 

Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social Politice din cadrul 

Facultăţii de Istorie şi Geografie de la universitatea suceveană, 

spune aşa: „Un nou început de an universitar, un nou început de 

drum pentru o nouă generație! Vă felicit pe toți cei ce au ales să 

fie studenții Universității « Ştefan cel Mare » Suceava! Viitorul vă 

aparține! Profesorii vor șlefui diamantele, iar voi, studenții, veți 

străluci! România merge prin voi înainte, cu demnitate! Succes 

tuturor!”. Al doilea mesaj zice aşa: „Alături de Ioana, studentă în 



anul I la Facultatea de Drept și Facultatea de Educație Fizică și 

Sport! Un nou început, cu noi provocări şi, evident, minunata viaţă 

de student! Succes domnișoară! Succes tuturor studenților 

Universității « Ştefan cel Mare » Suceava! Voi sînteți viitorul!”. 

Aşadar, fata cea mare a domnului Băişanu este studentă în anul I 

la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. La posibilităţile 

finaciare pe care le are domnul Băişanu, fiica acestuia ar fi putut 

studia oriunde. Chiar în străinătate. Însă, nu ar fi dat prea bine 

pentru politicianul Alexandru Băişanu ca fiica sa să studieze în 

altă parte. Ce-ar fi zis lumea dacă fata unui conferenţiar de la USV 

ar fi plecat la facultate în alt oraş? Şi ce-ar fi zis colegii săi de la 

universitate? Adică tata predă la USV, dar fata nu vrea USV? 

Adică, n-are fata încredere în şcoala unde predă tatăl său? Nu ar fi 

sunat bine deloc. Însă, nu cred că Ştefan Alexandru Băişanu i-a 

impus fetei sale unde să înveţe. Înclin să cred că decizia i-a 

aparţinut domnişoarei. De ce? Pentru că o tînără care la 18 ani a 

reuşit să obţină brevetul de antrenor din partea Federaţiei Ecvestre 

Române ia deciziile importante de una singură. USV-ul ar trebui 

să profite de prezenţa pe băncile şcolii a Ioanei Băişanu şi să-şi 

facă reclamă cu asta. Nu pentru că e fata lui tata, fata deputatului 

şi conferenţiarului, ci pentru că studenta Ioana Băişanu este 

antrenoare de echitaţie de la vîrsta de 18 ani. 

 Rectorul Popa, 

criticat pe nedrept 

de candidatul 

Paleologu 

www.radiotop.ro Tableta Zilei Candidatul la prezidenţiale Theodor Paleologu a trecut pe la 

Suceava şi a stat de vorbă, printre alţii, cu jurnaliştii de la 

newsbucovina. Cînd a venit vorba despre universităţile româneşti, 

domnul Paleologu a spus că „nivelul e din ce în ce mai scăzut. 

Avem figurile nefaste ale rectorilor politicieni. Aveți un exemplu 

mizerabil chiar la Suceava, un om care a fost ministru”. Evident, 

candidatul PMP a făcut referire la rectorul Universităţii „Ştefan 



cel Mare”, Valentin Popa. În momentul în care i s-a spus că 

domnul Popa ar putea fi reales în funcţia de rector la alegerile de 

anul viitor, domnul Paleologu a declarat că ăsta ar fi un lucru rău 

şi a adăugat: „La fel Breaz, Mihnea Costoiu, Ecaterina 

Andronescu, Pirtea de la Timișoara sînt figuri de rectori care fac 

politică și ar face bine să se potolească cu politica asta, pentru că 

clasa politică a distrus învățămîntul, așa cum a distrus și România 

în ansamblul ei”. N-am înţeles de ce ar fi rău? De cînd domnul 

Popa se află la conducerea universităţii sucevene s-a mărit 

numărul de specializări şi, evident, a crescut numărul studenţilor, 

profesorii şi studenţii au cîştigat nenumărate premii la concursuri 

din ţară şi din străinătate, s-au atras finanţări europene importante 

şi a continuat seria investiţiilor. N-am înţeles de ce vorbeşte 

Theodor Paleologu despre „exemplul mizerabil” de la Suceava. 

Adică, de ce lucuri mizerabile ar putea fi acuzat domnul Popa? 

Apoi, Valentin Popa nu face parte din categoria rectorilor 

politicieni la care se referă Theodor Paleologu. PSD-ul central, ca 

să nu spună PSD Suceava că e bun numai la adus voturi i-a oferit 

acestuia o funcţie de ministru. Şi nu una oarecare, ci aceea de 

minstru al Educaţiei. PSD Suceava doar nu avea să o refuze şi a 

căutat cea mai bună soluţie. Iar aceasta a fost rectorul Universităţii 

„Ştefan cel Mare”. Fiind vorba despre un guvern politic, domnul 

Popa s-a înscris în PSD. Însă, domnul Popa nu s-a manifestat 

niciodată ca un om politic, nici la minister, nici în ieşirile sale 

publice. Că Valentin Popa nu face parte din categoria rectorilor 

politicieni e demonstrat şi de faptul că după ce a demisionat din 

funcţia de ministru, acesta nici n-a mai dat pe la partid. Cred că 

nici nu mai este membru. Theodor Paleologu este un om cu o 

cultură vastă şi cu un discurs deosebit, însă păcătuieşte prin aceea 

că nu se informează suficient şi vorbeşte gura fără el. Comentează 



domnul Paleologu orice, fix ca un politician care habar nu are 

despre ce-i vorba, dar trăncăneşte doar ca să fie auzit. 

 


