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Sinteza articolului 

- Universitatea 
„Ștefan cel Mare”, 
solidară cu națiunea 
vecină, care trece 
acum prin momente 
deosebit de dificile 

ziare.com 
25.02.22 

- În contextul evoluției evenimentelor din Ucraina, Universitatea Ștefan 
cel Mare din Suceava (USV) și-a exprimat ieri îngrijorarea cu privire la 
escaladarea situației și, totodată, solidaritatea cu națiunea vecină, care 
trece acum prin momente deosebit de dificile, se arată într-un comunicat 
de presă. 
„Conducerea USV își exprimă cu fermitate convingerea că singura 
modalitate acceptabilă de a dezamorsa tensiunile actuale și de a ieși din 
criza care pune în pericol pacea atât la nivel regional, cât și global, este 
cea a diplomației” precizează sursa citată. 
Comunitatea academică este alături de studenții USV originari din 
Ucraina și de familiile acestora și va întreprinde toate eforturile necesare 
pentru a-i sprijini, se menționează în comunicat. 
De asemenea, în aceste momente grele, USV va fi alături de toate 
universitățile partenere și de cercetătorii cu care colaborează în variate 
proiecte europene, din țara vecină, arată conducerea USV. 
USV informează că cei doi reprezentanți ai USV în Ucraina, lectorii de 
limba română de la Cernăuți și Odesa, își desfășoară în continuare 
activitatea în condiții de siguranță, întâlnirile lor cu toți cursanții fiind 
organizate exclusiv în regim online. Dar că evoluția situației va fi 
monitorizată îndeaproape și, dacă va fi cazul, se vor lua noi decizii cu 
privire la funcționarea celor două lectorate. 
Conducerea USV își exprimă speranța că dialogul diplomatic va face 
posibilă încetarea conflictului militar în cel mai scurt timp, se mai arată 
în comunicat. 

crainou.ro 
25.02.22 

- Studenții ucraineni 
din cadrul USV ajută 
refugiații din Vama 
Siret și pe cei cazați 
în hotelurile mari 
din Suceava cu 
traducere și 
informare 

obiectivdesuceava.ro 
27.02.22 

- Studenții ucraineni care urmează cursurile facultăților din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava s-au organizat, împreună cu 
profesorii universitari, pentru a oferi refugiaților care trec prin Vama 
Siret un ajutor esențial în aceste zile, și anume transmiterea informațiilor 
necesare în limba lor natală. Este mare nevoie de translatori pentru a le 
răspunde întrebărilor și nelămuririlor cetățenilor ucraineni care fug din 
calea războiului, trecând prin sau staționând în județul nostru, iar 
studenții ucraineni sunt ajutorul cel mai la îndemână. 
În Suceava, studenții din Ucraina stau în schimburi la Hotel Mandachi și 
Hotel Bucovina, oferind parțial traducerea și o anumită informare 



refugiaților cazați în număr mare în aceste unități. Cum se știe deja, cea 
mai mare parte a cetățenilor ucraineni sunt în tranzit, fiecare urmând să 
găsească soluția cea mai rapidă și sigură de a ajunge la destinația finală 
propusă, țări europene în care au membri ai familiei, rude sau prieteni 
dispuși să-i ajute în aceste momente foarte grele. 
„Am petrecut astăzi (sâmbătă, n.red.) cea mai mare parte din zi în Vama 
Siret, împreună cu studenți din Ucraina care au asigurat traduceri. Fluxul 
de oameni nu a fost foarte ridicat, iar majoritatea celor care au trecut pe 
jos se află în tranzit către țări din vest sau către prieteni/ rude din 
România. Sunt mulți oameni care doresc să ajute (cu transport și cazare), 
însă trebuie avut grijă să nu se afle și oameni cu alte intenții printre ei. 
Ar fi de preferat să existe 3 curse de autobuz regulate către Suceava, 
Rădăuți și Siret. Ar fi de preferat ca pe lângă numeroase standuri de 
hrană și ajutor să existe câteva standuri de informare și consiliere, atât la 
vamă, cât și la cele 3 destinații menționate. Oamenii sunt dezorientați, 
iar la majoritatea întrebărilor nu au cum să răspundă cei de la SMURD 
sau voluntarii cu ajutoare, chiar și dacă există translator. Dacă aflați de 
persoane care au nevoie de ajutor, nu ezitați să mă contactați!”, a 
transmis în seara zilei de sâmbătă prorectorul USV, Mihai Dimian, care 
a explicat că, momentan, problemele sistemului existent sunt 
compensate de numărul mare de voluntari, resurse și locuri de cazare 
disponibile comparativ cu fluxul de migranți, împreună cu o organizare 
foarte bună a unor ONG-uri sau agenți privați. 

- A început etapa a 
doua a concursului 
studențesc E.ON 
Energy Challenge, 
ediția 2022! 

amosnews.ro 
28.02.22 

- E.ON Energy Challenge și-a desemnat finaliștii ediției 2022. Dintre cele 
19 echipe care s-au înscris în competiție, șapte s-au calificat pentru etapa 
următoare, E.ON Energy Challenge Academy. 
Evenimentul a debutat astăzi, 28 februarie a.c., și pe parcursul a cinci zile 
vor avea loc online conferințe și seminare menite să ajute echipele 
participante în confruntarea din etapa finală a concursului. Temele 
abordate în aceste întâlniri vor viza secțiunile Brainstorming Tehnic, 
Stakeholders, Market Analysis, Business Model Canvas, Business Case și 
Pitching Tips&Tricks Public Speaking. 
Echipele finaliste și proiectele selectate sunt: 
1. Echipa Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor – ATLAS; 
2. Echipa Universității Tehnice de Construcții București, Facultatea de 
Instalații și Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de 
Calculatoare – GREEN MAP; 
3. Echipa Universității Politehnice București, Facultatea de Energetică – 

24-ore.ro 
28.02.22 



(B)ENERGY; 
4. Echipa Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de 
Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – SMART; 
5. Echipa Universității Politehnice București, Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologia Informației și Facultatea de Energetică – 
G.E.B; 
6. Echipa Universității Politehnice București, Facultatea de Inginerie 
Electrică – VIS; 
7. Echipa Universității Politehnice București, Facultatea de Energetică și 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”- ENERGY 
ENTHUSIASTS. 
Marea finală a competiției urmează să se desfășoare la începutul lunii 
aprilie. Premiile puse în joc depășesc 5.000 euro: locul I – 3.000 euro, 
locul II – voucher de vacanță de 500 euro pentru fiecare membru din 
echipă și locul III – voucher de cumpărături de 1.000 lei tot pentru 
fiecare membru din echipă. […] 

 Apelul a fost preluat 
de prorectorul 
Universității 
Suceava, Ștefan 
Purici, care a 
precizat că instituția 
de învățământ 
superior ar putea 
primi o parte din 
eventualii refugiați 
ucraineni. 

stirilevivafm.ro 
25.02.22 

- […] Tabără mobilă pentru preluarea refugiaților, în județul Suceava 
În conformitate cu planul întocmit la nivelul Ministerului de Interne, în 
județul Suceava au fost identificate posibile locuri de amplasare a taberei 
mobile din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 
Echipamentele – corturi, paturi, perne, pături, cearșafuri și surse de 
energie electrică – pot fi montate în teren în maxim 12 ore. De asemenea, 
au fost identificate și alte spații de cazare pentru gestionarea unui 
eventual aflux de refugiați din Ucraina: cămine școlare, săli de sport, 
pensiuni, hoteluri. 
Prefectul Alexandru Moldovan a precizat că aceste spații de cazare vor fi 
puse la dispoziție de Primării și de operatori din turism, îndeplinind 
condițiile minime în vederea cazării refugiaților. În același timp, se va 
asigura asistența medicală și psihologică pentru aceste persoane. 
Apelul a fost preluat de prorectorul Universității Suceava, Ștefan Purici, 
care a precizat că instituția de învățământ superior ar putea primi o parte 
din eventualii refugiați ucraineni. […] 

 


