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Sinteza articolului
Veste îndelung așteptată de comunitatea academică suceveană, la
începutul noului an universitar: în ședința de pe 29 septembrie, Guvernul
României a adoptat Hotărârea prin care se aprobă indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studențesc
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, str. Stațiunii nr.30, sat
Bulai, comuna Moara, județul Suceava”.
Hotărârea reprezintă un nou pas în împlinirea unui vechi deziderat al
Universității sucevene, și anume, creșterea capacității de cazare. În
ultimii ani, numărul insuficient de locuri de cazare a reprezentat un
impediment important în dezvoltarea USV, care a fost nevoită să apeleze
la protocoale de cazare cu unități de învățământ din mediul
preuniversitar și să închirieze locuri de cazare din mediul privat.
Primul demers concret pentru construirea acestui cămin a fost făcut în
primăvara anului 2017, când Universitatea a predat o suprafață de
15.000 mp către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice de atunci, în vedea realizării de către CNI a obiectivului de
investiții „Cămin studențesc 945 de locuri”. Așadar, după o așteptare de
mai bine de patru ani, USV are certitudinea că mult vehiculatul plan al
căminului studențesc de la Moara devine realitate.
Finanțarea pentru acest obiectiv de investiții se va face de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,
din venituri proprii ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava,
precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de
investiții publice aprobate potrivit legii. În perioada imediat următoare,
se va proceda la achiziția serviciilor de proiectare, care va fi urmată de
întocmirea proiectului tehnic și licitația în vederea execuției proiectului.
Potrivit proiectului, viitorul cămin studențesc va asigura un total de 824
de locuri de cazare în camere cu grup sanitar propriu, după cum
urmează: 407 camere cu câte două paturi și 10 camere cu un singur pat,
destinate persoanelor cu dizabilități. Toate camerele vor fi dotate cu
mobilier specific: paturi, birouri, rafturi, dulapuri, frigidere, mijloace de
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apărare contra incendiilor, etc. De asemenea, căminul va avea săli de
lectură, oficiu pentru preparare hrană și spălătorie/călcătorie.
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat, în cadrul
ședinței de Consiliu de Administrație din data de 28 septembrie,
posibilitatea de decontare a celui de-al patrulea test RT-PCR pentru
depistarea virusului COVID-19 pentru studenții și angajații săi care au
efectuat deja 3 teste pe parcursul anului universitar 2020-2021.
„În baza Hotărârii nr. 105/28.09.2021 a Consiliu de Administrație, din
fondul de burse constituit la nivelul USV și din soldul fondului de burse,
se asigură decontarea celui de-al patrulea test RT-PCR pentru
depistarea virusului COVID-19, efectuat până la data de 30 septembrie
2021, inclusiv, pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de
200 lei/test, pentru studenții USV care au efectuat deja 3 teste, ce au
fost decontate conform Hotărârii Senatului nr. 105/2020, art. 10.2. De
această facilitate beneficiază și personalul USV.
Anul universitar 2021-2022 va debuta la USV vineri, 1 octombrie, când
sunt programate deschiderea oficială și cea festivă, ambele în exterior,
în parcarea din campus. Aceste evenimente sunt destinate exclusiv
studenților USV, iar accesul publicului larg va fi restricționat în
totalitate, din motive sanitare. Activitățile didactice de predare vor
începe luni, 4 octombrie.
Cazarea studenților în căminele universității în noul an universitar se
face în condițiile prezentării unuia 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
împotriva virusului SARS-COV-2 (cel puțin cu prima doză de vaccin)
sau o adeverință 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.
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță începerea
implementării proiectului „Centru interdisciplinar CDI de tip Cloud și
infrastructură masivă de date la Universitatea Ștefan cel Mare din
Suceava”.
Beneficiar proiect: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității de cercetare
a USV prin realizarea de investiții în infrastructura de tip CLOUD și
integrarea acesteia în structuri internaționale de tip CLOUD și
infrastructuri masive de date, în scopul ridicării nivelului de
competitivitate științifică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul
creșterii nivelului de competitivitate științifică a USV, prin achiziționarea
de active cu grad mare de noutate (echipamente de ultimă generație);
2. achiziția de active fixe corporale și necorporale, respectiv achiziția de
echipamente, aplicații informatice și licențe software specifice realizării
unei infrastructuri de tip Cloud;
3.implementarea unei infrastructurii de tip Cloud capabilă să furnizeze
următoarele categorii de servicii: IaaS, PaaS, SaaS;
4. facilitarea accesului cercetătorilor la resurse internaționale de
cercetare științifică prin intermediul infrastructurii realizate și în baza
acordurilor de cooperare semnate între Universitate și instituțiile
partenere;
5.creșterea nivelului de cooperare multidisciplinară bazată pe date a
USV.
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
- o infrastructură Cloud (hardware și software) achiziționată și
funcțională
- o campanie de informare și publicitate
- crearea numărului de noi cercetători (ENI=0,17)
- creșterea numărului de cercetători care lucrează în infrastructuri
îmbunătățite de cercetare (ENI=1,42)
-creșterea cu 2 a numărului instituțiilor ce beneficiază de serviciile
infrastructurii Cloud achiziționate
-creșterea cu 2 a co-publicațiilor științifice public-private
-creșterea cu 1 a numărul parteneriatelor naționale în care va fi implicată
infrastructura.
Valoarea totală a proiectului este de 4.991.731,03 lei, din care
4.979.831,03 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă,
4.232.856,38 lei fiind co-finanțarea Fondului European de Dezvoltare
Regională, iar 746.974,65 lei fiind co-finanțarea Guvernului României
Perioada de implementare a proiectului: 01.09 2021 – 28.02.2023
Cod SMIS 2014+124530
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Date contact beneficiar: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,
Str. Universității nr. 13, Suceava 720229, Website: https://usv.ro/
| Monitorul.de.Suceava on Facebook
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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 nr.1, aflat 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 studenți
care au fost alocați în acel cămin sunt un pic nelămuriți” a declarat prof.
univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea științifică.
Ca soluție identificată pentru acești studenți, Universitatea „Ștefan cel
Mare” le-a negociat cazarea la pensiuni și hoteluri din Suceava.
„USV deja a negociat la câteva pensiuni și 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. Cei care nu încap în acești 10%,
estimăm noi, vor beneficia de locuri în pensiunile și hotelurile pe care leam asigurat. Așteptăm acum și semnăturile finale în acest sens” a
transmis prorectorul Mihai Dimian.
Referitor la costurile și tarifele de cazare în unitățile hoteliere, Mihai
Dimian a precizat că acestea vor fi exact ca cele din căminul nr.1, „nimic
suplimentar”. Însă, dacă situația o va impune, atunci vor fi suportate din
bugetul USV.
Prorectorul Mihai Dimian: Se vor impune o serie de condiții
suplimentare, pentru că este un eveniment dedicat exclusiv studenților
Cunoscutul cântăreț Carla’s Dreams va fi „surpriza” cu care
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va deschide noul an
universitar 2021-2022, a anunțat prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector
cu activitatea științifică al USV.
„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
dedicat exclusiv studenților. Vom încerca să evităm aglomerările
datorate celor din oraș” a declarat prof. univ. dr. Mihai Dimian, la News
Bucovina.
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Siguranța participanților la concert va fi o prioritate pentru USV, a
transmis prorectorul.
„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 avea 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 că, potrivit hotărârii CA
al USV deschiderea oficială, organizată la nivelul Universității, va avea
loc în exterior, în parcarea dintre corpurile B și C, la data de 1 octombrie,
cu începere de la ora 10, și va fi urmată de întâlnirile conducerilor
facultăților cu studenții din anul I. Ulterior, de la ora 19, va avea loc
deschiderea festivă, organizată tot în exterior, în parcarea dintre
corpurile B și C.
Directorul executiv al DSP Suceava, farm. Olivia Ioana Vlad, a anunțat
ieri că sucevenii pot să se imunizeze cu doza trei de vaccin anti-Covid. În
acest sens, a fost prelungit programul de funcționare al centrelor de
vaccinare.
„A treia doză de vaccin se va efectua cu vaccinurile pe bază de ARN
mesager, respectiv Pfizer sau Moderna, conform procedurilor CNCAV.
Programarea persoanelor pentru administrarea dozei de rapel (doza a
treia) se va realiza prin prezentarea directă în centrele de vaccinare sau
prin intermediul platformei naționale de programare la vaccinare” a
declarat Olivia Ioana Vlad.
Programul de funcționare al centrelor de vaccinare a fost prelungit,
astfel:
Centrul de vaccinare Iulius Mall Suceava: luni – duminică, orele 8 – 20;
tip de vaccin: Pfizer, Moderna și Johnson & Johnson; > Centrul de
vaccinare drive-thru din parcarea Shopping City Suceava: luni –
duminică, orele 8 – 18; tip de vaccin: Pfizer și Johnson & Johnson.
Începând cu data de 1 octombrie a.c., centrul de vaccinare din cadrul
Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava va funcționa după
programul: luni – duminică, orele 8 – 20; tip de vaccin: Pfizer, Johnson
& Johnson și AstraZeneca.

De la aceeași dată va funcționa și centrul de vaccinare de la Universitatea
„Ștefan cel Mare”, luni – vineri, orele 8 –14; tip de vaccin: Pfizer și
Johnson & Johnson.[…]

