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Sinteza articolului 

Oana Nuțu În noul an 
universitar, doar un 
tronson al căminului 
C1 va găzdui 
studenți 

obiectivdesuceava.ro 
20.09.21 

- „Primul tronson al Căminului C1 se apropie cu pași repezi de darea în 
folosință, în luna octombrie. A fost mansardat, modernizat, consolidat, 
iar acum se lucrează la finalizarea termoizolării și a instalațiilor sanitare. 
Mobilierul este deja comandat și va fi livrat până la finalul acestei luni”, 
a anunțat prorectorul Mihai Dimian. La finalul lucrărilor, numărul 
locurilor de cazare din căminul C1 va crește de la 284 la 320, câte ar urma 
să fie asigurate după reabilitare, dar gradul de confort în camere va fi mai 
mare, prin realizarea unui grup sanitar propriu la fiecare două camere.   
Deschiderea noului an universitar se apropie cu pași repezi, iar problema 
cazării studenților Universității „Ștefan cel Mare” Suceava va fi și mai 
apăsătoare în acest an, pentru că unul dintre cămine este în plin proces 
de reabilitare. Este vorba despre Căminul C1, din campusul universitar, 
care a fost consolidat și mansardat, însă doar un tronson va fi dat în 
folosință în luna octombrie. 
„Primul tronson al Căminului C1 se apropie cu pași repezi de darea în 
folosință, în luna octombrie. A fost mansardat, modernizat, consolidat, 
iar acum se lucrează la finalizarea termoizolării și a instalațiilor sanitare. 
Mobilierul este deja comandat și va fi livrat până la finalul acestei luni”, 
a anunțat prorectorul Mihai Dimian. La finalul lucrărilor, numărul 
locurilor de cazare din căminul C1 va crește de la 284 la 320, câte ar urma 
să fie asigurate după reabilitare, dar gradul de confort în camere va fi mai 
mare, prin realizarea unui grup sanitar propriu la fiecare două camere. 
Contractul de reabilitare și mansardare a căminului C1 are o valoare de 
circa 13 milioane de lei, finanțarea fiind din fonduri bugetare. Cele 12 luni 
de execuție a lucrărilor sunt împărțite pe cele 3 corpuri de clădire (A, B și 
corp de legătură), astfel încât pe toată durata de derulare a contractului 
să poată fi utilizat un corp de clădire având funcțiune de cazare. 
An de an, cererile de cazare din partea studenților depășesc cu mult 
capacitatea de cazare în cămine, astfel că, de-a lungul timpului, 
conducerea USV a încercat să crească capacitatea de cazare prin achiziția 
unor imobile din vecinătatea campusului. Negocierile în acest sens au 
fost un eșec, iar concluzia a fost că soluția acestei probleme stă în 



construcția unui cămin nou. Între timp, universitatea suceveană lucrează 
la suplimentarea numărului de locuri de cazare prin reabilitarea și 
modernizarea căminelor existente. Unul dintre acestea este căminul C1, 
însă și la căminul C6, fostul cămin social din curtea Colegiului Tehnic de 
Industrie Alimentară, preluat de USV de la Primăria Suceava, lucrările 
de consolidare, mansardare și modernizare au fost demarate, în luna 
iulie a.c. De asemenea, pentru a onora cererile de cazare într-o proporție 
cât mai mare, USV apelează, în fiecare an universitar, la protocoale de 
cazare cu unități de învățământ din mediul preuniversitar și închiriază 
locuri de cazare din mediul privat. 

- Deschiderea 
universităților | Ce 
reguli li se impun 
studenților și ce 
spun rectorii despre 
creșterea infecțiilor 

stiripebune.com 
18.09.21 

- Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a încercat să impună 
studenților ca, la intrarea în cămin, să prezinte certificatul de vaccinare, 
cel de trecere prin boală sau un test PCR negativ la cazarea în cămine. 
Inițiativa este însă stopată acum după ce după ce un student a dat 
universitatea în judecată și a avut câștig de cauză pe fond. 
Tribunalul Suceava a anulat în parte hotărârea Senatului Universității 
„Ștefan cel Mare”. Rectorul universității și fost ministru al Educației, 
Valentin Popa, spune pentru Europa Liberă că de fapt studentul nu are 
dreptate, iar universitatea face recurs. 
„Cursurile universitare vor începe față în față și intrarea în cămine se face 
în conformitate cu hotărârea Senatului pentru că depunem recurs care 
suspendă suspendarea. Eu am ferma convingere că vom câștiga în 
recurs”, a spus Valentin Popa. 
La universitate, peste 60% dintre studenți sunt vaccinați. „Nu le 
condiționăm vaccinarea de venirea la cursuri, dacă va fi o reglementare 
la nivel național o adoptăm și noi, dar mai mult de atât nu ne utilizăm 
autonomia universitară să impunem mai multe măsuri”, a mai spus 
rectorul de la Suceava. 
„Nu există restricții la cursuri, dar respectăm măsurile prevăzute de 
legislația în vigoare pentru participarea la ore: mască și distanțare 
socială. La intrarea în cămine studenții vor intra cu unul din actele: 
dovada vaccinării, teste PCR negative care e decontabil la universitate 
sau dovada că au trecut prin boală”, a mai completat rectorul Valentin 
Popa. 
În SUA, primele instituții care au anunțat obligativitatea vaccinării 
studenților au fost Universitatea Cornell și Universitatea Duke, dar 
ulterior numărul universităților care cer vaccinul Covid-19 înainte ca 
studenții să ajungă în campus în această toamnă a crescut. În prezent 
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peste 700 de facultăți cer vaccinarea. O altă țară care a condiționat 
participarea la cursuri de vaccinare este Italia. 
Măsurile dispuse acum pot suferi modificări în următoarele săptămâni, 
în funcție de situația epidemiologică. 

Bogdan 
Diaconița 

Proiectele au fost 
selectate din cadrul 
a 4 universități, 
printre care și 
Universitatea Ștefan 
cel Mare Suceava. 

radioimpactfm.ro 
17.09.21 

- Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est derulează cel de-al 2 -lea 
apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării pentru 
identificarea proiectelor de cercetare cu potențial ridicat de comer-
cializare din Regiunea Nord-Est și sprijinirea echipelor de proiect 
aferente în vederea consolidării cunoștințelor și capacităților pentru a-și 
avansa propriul proiect către un nivel mai ridicat de pregătire 
tehnologică. 
RVP 2.0 este un program derulat în limba engleză pentru a facilita 
tranziția rezultatelor de cercetare către piață, prin intermediul unei 
călătorii personalizate, concepute pentru a acoperi toate nevoile specifice 
ale echipelor de cercetare. 
Acest sprijin este oferit sub forma unor workshopuri de dezvoltarea 
afacerii, sesiuni de coaching personalizate și asistență pentru lansarea pe 
piață. 
Experții Băncii Mondiale  și ai ADR Nord-Est au selectat 10 proiecte în 
vederea acordării de asistență și îndrumare pentru consolidarea 
capacității și facilitarea interacțiunii cu industria, precum strategii de 
marketing, drepturi de proprietate intelectuală și strategii de 
comercializare. 
Proiectele au fost selectate din cadrul a 4 universități, printre care 
și  Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. 
 

- Arhiepiscopia 
Sucevei transmite 
online Simpozionul 
„Dostoievski și 
filonul creștin de 
creație” 

noutati-ortodoxe.ro 
17.09.21 

- În contextul împlinirii a 200 de ani de la naștere și 140 de ani de la 
moartea lui Dostoievski, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților îi dedică 
marelui scriitor rus un simpozion internațional care va fi transmis pe 
pagina oficială de Facebook a Eparhiei. 
Simpozionul „Dostoievski și filonul creștin de creație” va avea loc joi, 23 
septembrie 2021, începând cu ora 09:30. Evenimentul va fi moderat de 
lect. univ. dr. Călin Horia Bârleanu de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava. 
Vor fi invitați mai mulți specialiști în slavistică și nu numai. Unul dintre 
discursurile anunțate prezintă viața Sfântului Serghie din Radonej ca 
model (și) pentru Dostoievski. 
Program 



Mikhail Davydov, Directorul Centrului Rus de Știință și Cultură din 
București, va deschide simpozionul cu studiul „Dostoievski ca un simbol 
al literaturii ruse în străinătate”. 
Conf. univ. dr. Camelia Dinu, membră a Departamentului de Filologie 
Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din 
București: „Viziunea religioasă a lui Dostoievski. O recitire contempo-
rană”. 
Prof. univ. dr. Leonte Ivanov, de la Catedra de Slavistică „Petru Caraman” 
a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: „Corespondența 
scriitorilor ruși ca sursă pentru înțelegerea operei lui Dostoievski. Despre 
păcat”. 
Prof. dr. Emanuela Macovei din Târgu Neamț: „Sindromul Dostoievski 
sau psihopatologia actului mistic creator”. 
Conf. dr. hab. Ludmila Bejenaru de la Catedra de Slavistică „Petru 
Caraman” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: „Testamentul 
literar al lui Dostoievski despre vocația profetică a lui A. S. Pușkin”. 
Conf. univ. dr. Marina Vraciu de la Facultatea de Litere, Departamentul 
de Limbi și Literaturi Străine, Catedra de Slavistică, a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași: „Un model (și) pentru Feodor 
Mihailovici Dostoievski (1821-1881): viața Sfântului Cuvios Serghie din 
Radonej”. 
Conf. univ. dr. Gabriel Mardare de la Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău: „Între Egologie și Teologie. «Umbra» lui Dostoievski 
în Caietele lui Cioran”. 
Ozana Ioana Ciobanu de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava: 
„Dualitatea imago-ului feminin dostoievskian: între statutul decăzut și 
rolul purificator”. 

 

 

 


