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Sinteza articolului 

- Au început Zilele 
Universității 
Suceava. 

newsbucovina.ro 
01.03.22 

- O nouă ediție a manifestărilor Zilele USV 2022 este organizată, în 
perioada 1-8 martie, cu prilejul împlinirii a 32 de ani de la transformarea 
Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 
Data de 7 martie 1990, când  Institutul de Subingineri de la Suceava se 
transformă  în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)  a 
însemnat, în principal, consolidare academică, diversificare didactică și 
dezvoltare științifică, alături de afirmare pe plan intern și internațional, 
urmărind obiective precum: individualizarea, flexibilizarea funcțională, 
marketizarea instituțională, sporirea capacității de integrare 
internațională sau utilizarea noilor tehnologii de comunicare. 
Programul Zilelor USV cuprinde o serie de evenimente dedicate 
studenților, absolvenților, cadrelor didactice, dar și întregii comunități 
locale. 

- Universitatea din 
Suceava se implică 
în acte de 
voluntariat după ce 
Rusia a declanșat 
războiul în Ucraina, 
iar în România 
ajung tot mai mulți 
refugiați. 

svnews.ro 
01.03.22 

- Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava se implică în acte de 
voluntariat după ce Rusia a declanșat războiul în Ucraina, iar în România 
ajung tot mai mulți refugiați. În același timp, USV este dispusă să ofere 
locuri de cazare. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, prorectorul 
cu activitatea științifică, profesorul universitar doctor Mihai Dimian, a 
declarat: „În primul rând încercăm să coordonăm zona de traduceri 
alături de studenți și profesori vorbitori de ucraineană sau rusă. De 
exemplu, ieri au fost studenți în tabăra mobilă de la Siret pentru 
traduceri. Voluntarii noștri ajută refugiații cu traducere și consiliere și la 
hotelurile <Mandachi> și <Bucovina> unde de câteva zile s-au organizat 
grupuri mai mari”. 
Profesorul a adăugat: „Vedem în fiecare zi unde putem acționa. Locuri de 
cazare există în principiu, dar trebuie bine coordonate. Trebuie asigurată 
o coordonare bună și nu acționat pe aparat individual. Acum ne aflăm 
într-o situație ca la începutul pandemiei, când Suceava avea nevoie de 
voluntari, medici și asistenți. Autoritățile centralizau la București și aici 
nu ajungea nimeni. Ar fi bine să nu repetăm această greșeală. Însă, 
constat că iar se face o centralizare a ofertelor la București și aici fiecare 
se descurcă așa cum poate”. 
Întrebat dacă autoritățile cunosc implicarea USV în problema 

ziarelive.ro 
01.03.22 
radiotop.ro 
01.03.22 



refugiaților, Mihai Dimian a răspuns: „Evident, le-am contactat la 
începutul săptămânii trecute și ele știu că pot apela nu doar în zona de 
voluntari pentru traduceri și consiliere, ci cunosc și locurile de cazare pe 
care le putem pune la dispoziție. De asemenea, masă dacă este nevoie. 
Ține de autorități să se coordoneze și să apeleze când este nevoie. În plus, 
în grupul în care lucrăm sunt în jur de 40 de persoane și fiecare capătă 
anumite informații. Din punctul nostru de vedere există o informare a 
autorităților și noi când vedem o problemă încercăm să acționăm”. 
Prorectorul universității sucevene a completat: „Nu este coordonarea pe 
care mi-aș dori-o, dar încercăm să colaborăm. Așteptăm și revenirea 
studenților în campus, în special a celor din Republica Moldova, care 
dacă nu știu ucraineană, știu rusă, și pot ajuta parțial la comunicarea cu 
refugiații”. Totodată, profesorul Dimian a afirmat, la Radio Top: „Deja se 
constată o oboseală masivă la voluntari, oamenii au lucrat zi și noapte și 
e necesară suplimentarea lor. Activitățile de voluntariat pot avea loc până 
când statul se poate organiza mai bine, într-o anumită problemă”. 

- Printre cele șapte 
echipe finaliste se 
numără cea a 
Universității Ștefan 
cel Mare Suceava, 
Facultatea de 
Inginerie Electrică și 
Știința 
Calculatoarelor, 
echipă intitulată 
„Atlas”. 

crainou.ro 
01.03.22 

- 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. 
Aflăm că evenimentul a debutat în ziua de 28 februarie a.c., urmând ca 
pe parcursul a cinci zile să se desfășoare, online, conferințe și seminare 
menite să ajute echipele participante în confruntarea din etapa finală a 
concursului. Temele abordate vor viza secțiunile Brainstorming tehnic, 
Stakeholders, Market Analysis, Business Model Canvas, Business Case și 
Pitching Tips&Tricks Public Speaking. 
Printre cele șapte echipe finaliste se numără cea a Universității Ștefan cel 
Mare Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoare-
lor, echipă intitulată „Atlas”. 
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. 
Ni s-a precizat că E.ON Energy Challenge a debutat în anul 2015, iar de 
atunci a antrenat circa 330 de studenți din diferite centre universitare 
din România. „Proiectele prezentate pe parcursul acestor ani au oferit 
soluții inovative inedite pe teme legate de Energie Verde, Eficiență 
Energetică & Optimizare Rețea, Produse și servicii clienți, 
Digital&Smart, unele dintre acestea fiind replicate în cadrul companiei 

zi-de-zi.ro 
01.03.22 
radiotop.ro 
28.02.22 



E.ON” ne-au transmis organizatorii. 

 Comunicat de presă 
- Consorțiul 
Universitar 
„Academica Plus" 

infoploiesticity.ro 
01.03.22 

- Consorțiul Universitar „Academica Plus" este format din 10 universități 
din România. Este vorba despre Universitatea din Pitești, Universitatea 
„Ștefan cel Mare" din Suceava, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, 
Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Universitatea „Valahia" 
din Târgoviște, Universitatea din Oradea, Universitatea din Petroșani, 
Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea „Vasile Alecsandri" 
din Bacău și Universitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu. 
Mesajul Consorțiului Universitar ACADEMICA PLUS privind situația 
din Ucraina 
„Acum, când pacea și democrația sunt profund afectate de războiul în 
desfășurare în Ucraina, noi, universitățile partenere ale Consorțiului 
Universitar ACADEMICA PLUS, ne declarăm susținerea pentru 
încetarea imediata a ostilităților precum și îngrijorarea pentru soarta 
tuturor celor afectați. 
Suntem gata pentru a contribui la eforturile de întrajutorare a celor 
năpăstuiți de acest război ce nu trebuia să se întâmple în plin secol XXI. 
Ne-am pus la dispoziția guvernului român cu toate resursele umane și 
logistice cu care putem contribui. 
Sperăm că toată această groaznică perturbare a normalității vieții 
poporului ucrainean se va termina curând." 

- Calendarul 
evenimentelor, 2 
februarie – 
selecțiuni 

rador.ro 
02.03.22 

- Suceava: În acest an, se împlinesc 500 de ani de la sfințirea Bisericii Sf. 
Gheorghe – Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, ctitorie a 
domnitorilor Bogdan al III -lea și Ștefăniță Vodă – monument înscris în 
Lista Patrimoniului mondial UNESCO din România, 500 de ani de la 
sfințirea Bisericii Tuturor Sfinților Părhăuți, ctitoria  logofătului Gavril 
Trotușan, și 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca, ctitorie a 
domnitorului Ștefan Tomșa al II -lea. Deschiderea evenimentelor 
consacrate acestor momente istorice va avea loc de la ora 12:00, în Aula 
USV, corp E, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin 
organizarea conferinței cu tema: „Istorie, Cult, Cultură, Patrimoniu”. 
Invitații evenimentului vor fi: Prof. univ. dr. Adrian Cioroianu – 
Directorul Bibliotecii Naționale a României, Prof. univ. dr. Gheorghe 
Onișoru – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Pr. Prof. univ. dr. 
Viorel Sava – Universitatea „Al. I Cuza”  Iași, Prof. univ. dr. Ștefan Purici 
– Prorector, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Arhid. lector 
univ. dr. Vasile M. Demciuc – Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. În 
cadrul acestei conferințe vor  fi prezentate recentele apariții ale  Editurii 
Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Editurii  Polirom, Editurii 

monitorulsv.ro 
01.03.22 



Glasul Istoriei și Editurii Corint. Organizatori: Arhiepiscopia Sucevei  și 
Rădăuților, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Biblioteca USV 

- Bărbații angajați la 
USV, luați în 
evidență militară 

suceavalive.ro 
02.03.22 

- Angajații bărbați ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava sunt luați în 
evidența militară. Astfel, potrivit unui document oficial, angajații de sex 
masculin sunt obligați să se prezinte cu cartea de identitate și livretul 
militar, dacă este cazul, până cel târziu pe data de 7 martie la Camera 220 
din Corp F, în vederea întocmirii situației privind evidența militară. 
Trebuie precizat că această procedură este conform Legii 446/2006 cu 
modificările și completările ulterioare. 
Rectorul USV, Valentin Popa, a declarat că toate instituțiile publice au 
primit astfel de documente.  
„Avem solicitare scrisă de la MI. Nu doar noi, ci toți. Mai mult ca sigur că 
și privatul de la o anumită mărime în sus. Există și o lege veche care ne 
obligă la așa ceva, dar ignorată de toți, până acum!”, a declarat rectorul 
USV. 
De menționat este că instituțiile publice și agenții economici, indiferent 
de forma de proprietate, au obligația să își asigure la mobilizare și pe timp 
de război forța de muncă necesară pentru realizarea integrală a sarcinilor 
cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naționale și a celorlalte 
activități care susțin efortul de apărare și, totodată, să disponibilizeze 
rezerviștii stabiliți din timp de pace să completeze unitățile militare la 
mobilizare și pe timp de război. 

 


