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Sinteza articolului
În ședința din 30 septembrie a Consiliului Local se va dezbate în vederea
aprobării acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru trei
personalități și anume: rectorul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava,
prof.univ. dr.ing. Valentin Popa, președintele grupului francez
Rossmann care deține societatea Ambro SA, Bernard Rossmann și, Ion
Paranici (post mortem).
Prima propunere a fost făcută de primarul Ion Lungu, viceprimarul
Lucian Harșovschi și de consilierii Lorena Buburuzan și Anca Mihaela
Gâtlan. „Domnul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa este o personalitate
cunoscută în mediul academic, dar si în întreaga comunitate suceveană.
Este Rector al Universitătii „Ştefan cel Mare” Suceava din anul 2012 până
în prezent, exceptând perioada ianuarie – septembrie 2016, cât a fost
ministru al Educației (…) O investitie importantă din municipiul
Suceava, grădinița din cartierul Ițcani a fost aprobată în perioada în care
domnul Rector era ministru al Educației”, se arată, printre altele, în
motivele anexate la propunerea respectivă. În cazul rectorului USV a fost
reținut și faptul că de-a lungul vremii a dezvoltat și a impus Universitatea
din Suceava în spațiul academic românesc, international, impulsionând
corpul didactic spre obiective foarte înalte, datorându-i-se și lui faptul că
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a devenit un pol de
dezvoltare și un catalizator de performanță. „A coordonat, în calitate de
responsabil sau director 12 proiecte de cercetare cu finanțare națională
sau europeană și 2 contracte de cercetare în mediul privat. De asemenea,
a participat la implementarea a peste 30 de proiecte de cercetare si
formare continuă. Domnul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost
decorat cu „Ordinul de Onoare” al Republicii Moldova și deține titlul de
Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice a Moldovei”, se mai arată
în sursa citată. De asemenea, mai este menționat că realizarea cea mai
nouă Universității o reprezintă înființarea Facultății de Medicină și
Ştiințe Biologice la Suceava, în cadrul domeniului de licență Sănătate, cu
patru specializări programe de studii: Asistență medicală generală,

Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Nutriție și dietetic și Tehnică
dentară. […]
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Prorectorul Mihai Dimian, a dat asigurări că până la data de 1 noiembrie,
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va veni în sprijinul tuturor
studenților care au primit un loc de cazare în căminul C1, care se află încă
în renovare.
”Listele de cazare au fost deja prezentate studenților, iar întrebările
sunt asociate unei situații speciale, aceea a căminului C1, care se află în
renovare. Noi, USV, pentru a veni în sprijinul studenților, pentru că acest
cămin va fi disponibil de la 1 noiembrie 2021, alocăm deja locurile pentru
acest cămin, dar cazarea se va face de la data stabilită. Cei 184
de studenții care au fost alocați în acel cămin, sunt un pic nelămuriți”, a
declarat prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea științifică,
în emisiunea Exclusiv la Miezul Zilei, de la News Bucovina.
Ca soluție identificată pentru aceștia, Universitatea „Ștefan cel Mare” din
Suceava negociat cazarea acestora la pensiunile și hotelurile din Suceava.
„USV deja a negociat la câteva pensiuni, hoteluri din Suceava, iar până în
acest moment avem aproximativ 95 de locuri asigurate. De asemenea vor
fi studenți din celelalte cămine care nu vor dori în final să locuiască în
cămin, au depus inițial o cerere, dar în fiecare an avem vreo 10% dintre
studenți care nu se prezintă în perioada de cazare. La 30 septembrie vom
încheia acest prim tur de cazări și vom vedea locurile disponibile în
celelalte cămine. Prioritate vor avea cei din căminul C1, care pentru o
lună de zile vor putea sta în aceste locuri. Restul care nu încap în acești
10%, estimăm noi, vor beneficia de locuri în pensiunile și hotelurile pe
care le-am asigurat, așteptăm acum și semnăturile finale în acest sens”,
a transmis prorectorul Mihai Dimian.
Referitor la costurile și tarifele de cazare în aceste unități hoteliere, Mihai
Dimian a precizat că acestea vor fi vor exact ca cele din căminul C1, nimic
suplimentar, iar dacă situația o va impune, atunci vor fi suportate din
bugetul universității.
Cunoscutul cântăreț Carla’s Dreams va fi surpriza cu care Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava va deschide noul an universitar 20212022, a anunțat prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea
științifică al USV, în cadrul emisiunii Exclusiv la Miezul Zilei, de la News
Bucovina.
„În seara zilei de 1 octombrie îl vom avea ca invitat pe Carla’s Dreams. Se
vor impune o serie de condiții suplimentare pentru că este un eveniment
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dedicat exclusiv studenților. Vom încerca să evităm aglomerările
datorate celor din oraș.”, a declarat prof. univ. dr. Mihai Dimian.
Siguranța participanților la concert, va fi o prioritate pentru USV, a
transmis prorectorul Mihai Dimian.
„Dat fiind faptul că municipiul Suceava se află în Zona Roșie, așa cum
bine știm, se impun anumite condiții suplimentare. Spre deosebire de
prima parte a zilei, unde nu vom o astfel de situație, pentru că numărul
de participanți este mult mai redus, în cea de-a doua parte a festivităților
accesul se va face pe baza certificatului verde digital, pe baza testului sau
cu dovada trecerii prin boală. Masca de asemenea este obligatorie pe tot
parcursul evenimentelor. Ne dorim să avem un eveniment frumos și
sigur. Va fi un nou început, dar veștile care vin din jurul nostru, nu sunt
tocmai cele mai conforme cu ceea ne doream.”, a completat Mihai
Dimian.
Referitor la festivitatea de deschidere, reamintim faptul că potrivit
Hotărârii C.A., deschiderea oficială, organizată la nivelul Universității, va
avea loc în exterior, în parcarea dintre corpurile B și C, cu începere de la
ora 10.00, și va fi urmată de întâlnirile conducerilor facultăților cu
studenții din anul I. Ulterior, de la ora 19.00, va avea loc deschiderea
festivă, organizată tot în exterior, în parcarea dintre corpurile B și C.
Toate cursurile vor demara cu prezenţă fizică > Cazarea în cămine se va
face în baza testului PCR negativ, a dovezii de vaccinare sau de trecere
prin boală
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a anunţat că, la data de 23
septembrie, Consiliul de Administraţie al USV a aprobat, cu consultarea
Senatului USV, hotărârea privind începutul anului universitar 20212022, a cărui festivitate de deschidere va avea loc pe 1 octombrie.
Iată care sunt prevederile Hotărârii nr. 104 a USV:
În articolul 1 al hotărârii se stipulează că, în anul universitar 2021-2022,
activităţile didactice vor demara onsite pentru toate formaţiile de studiu.
În situaţia în care vor apărea focare de infectare cu SARS-CoV-2, CA al
USV va stabili, de la caz la caz, la sfârşitul fiecărei săptămâni, condiţiile
de desfăşurare a cursurilor pentru săptămâna următoare.
În ceea ce priveşte cazarea studenţilor în căminele universităţii în noul
an universitar, aceasta se va face în conformitate cu art. 2 din Hotărârea
Senatului USV nr. 29 din data de 22 aprilie 2021. Astfel, în vederea
cazării, studentul trebuie să prezinte unul dintre următoarele acte: test
PCR negativ cu privire la infectarea cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu
cel mult 3 zile calendaristice anterioare datei cazării, dovada vaccinării
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împotriva virusului SARS-CoV-2 (cel puţin cu prima doză de vaccin) sau
o adeverinţă de la medicul de familie, eliberată cu cel mult 6 luni înaintea
cazării, din care să rezulte că studentul s-a vindecat de virusul SARSCoV-2. Se menţionează că având în vedere că, odată cu depunerea de
către USV a recursului împotriva sentinţei 540/8.09.2021 emisă de
Tribunalul Suceava – Secţia de Contencios administrativ şi fiscal,
prevederile sentinţei de fond menţionate privitoare la cazarea în
căminele USV se suspendă de drept până la pronunţarea unei hotărâri
definitive, de asemenea, se ia act de faptul că sunt aplicabile prevederile
art. 2 literele a şi b ale Hotărârii Senatului USV 29/22 aprilie 2021 din
momentul depunerii recursului.
Referitor la festivitatea de deschidere a noului an universitar, hotărârea
CA prevede ca aceasta să se desfăşoare în două etape. Prima dintre ele,
deschiderea oficială, organizată la nivelul Universităţii, va avea loc în
exterior, în parcarea dintre corpurile B şi C, cu începere de la ora 10, şi
va fi urmată de întâlnirile conducerilor facultăţilor cu studenţii din anul
I. Ulterior, de la ora 19, va avea loc deschiderea festivă, organizată tot în
exterior, în parcarea dintre corpurile B şi C. Accesul la deschiderea festivă
va fi permis studenţilor USV care vor prezenta actul de identitate şi unul
dintre următoarele documente: test PCR negativ cu privire la infectarea
cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 3 zile calendaristice
anterioare datei cazării, dovada vaccinării împotriva virusului SARSCoV-2 (cel puţin cu prima doză de vaccin) sau o adeverinţă de la medicul
de familie, eliberată cu cel mult 6 luni înaintea cazării, din care să rezulte
că studentul s-a vindecat de virusul SARS-CoV-2.
Din motive sanitare, festivitatea de deschidere a anului universitar este
destinată exclusiv studenţilor USV. Accesul publicului larg va fi
restricţionat în totalitate!
[…]Aflată la o nouă ediţie, campania intitulată „Hai cu noi la şcoală”
reprezintă o iniţiativă de sprijinire a accesului la educaţie a copiilor cu o
situaţie materială precară, care trăiesc în comunităţile sărace din judeţul
Suceava. Potrivit unui comunicat de presă al asociaţiei, sunt de dorit
donaţiile constând în ghiozdănele complet echipate cu rechizitele
şcolare, dar şi în articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Odată
colectate, în colaborare cu unităţile de învăţământ locale, voluntarii
asociaţiei şi asistenţii sociali se vor deplasa în respectivele comunităţi,
pentru a înmâna pachetele. Este vorba despre voluntarii Valentin Curcă
de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi despre Andreea şi Denisa

Cocârdan şi Cosmin Anton, studenţi la specializarea Asistenţă socială din
cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
În acest an, campaniei „Hai cu noi la şcoală” i s-au alăturat şi resursele
unei campanii de donaţii derulate anterior, pe platforma Sprijină.ro care,
în prima zi de şcoală, a reuşit să îi întâmpine cu ghiozdane echipate pe 10
elevi de clasa zero de la Şcoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu”, aceştia
provenind din familii beneficiare de ajutor social.
Prin donaţiile oferite de Ioana Flocea şi Cornelia Podarelu, asistenţi
medicali comunitari în Stulpicani, respectiv din Dărmăneşti, au fost
sprijiniţi alţi 25 de copii aflaţi în situaţii de marginalizare sau excluziune
socială. Astfel, 13 pachete şcolare au ajuns în cătunul Ţâmpoceni, iar cu
ajutorul înv. Oanei Bejan şi al inspectorului şcolar pentru problemele
rromilor Lucian Dimitriu, din cadrul ISJ Suceava, 12 ghiozdane au fost
distribuite la Şcoala Chilişeni. De asemenea, elevii clasei a V-a de la
Şcoala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava „au împărtăşit mai
departe din bucuria lor pentru începerea şcolii”, oferind ghiozdane,
penare, culori, caiete şi jocuri copiilor mai puţin norocoşi.
„Pentru a atinge obiectivul campaniei este nevoie, în continuare, de
sprijinul comunităţii sucevene” se arată în comunicatul de presă, în care
se precizează că donaţiile pot fi aduse, până pe 1 octombrie, la sediul
asociaţiei Institutul Bucovina din strada Zamca, nr. 17.

