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Sinteza articolului 

- Există trei 
universități în 
România în care 
există predare în 
limba ucraineană: 
Universitatea din 
București, 
Universitatea Babeș-
Bolyai și 
Universitatea din 
Suceava. 

hotnews.ro 
03.03.22 

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat miercuri seară semnarea 
unui ordin care face posibilă înscrierea copiilor și tinerilor refugiați din 
Ucraina în sistemul de învățământ românesc. 
Având în vedere Legea azilului, articolul 20, care prevede că pentru 
refugiați va fi acordată cea mai favorabilă formă cu privire la accesul în 
sistemul de educație pentru cei care beneficiază de azil, având în vedere 
Convenția de la Geneva care, la articolul 20, spune că pentru 
învățământul primar refugiaților trebuie să li se acorde aceleași drepturi 
ca și cetățenilor români, iar pentru celelalte forme de educație, este vorba 
despre nivel liceal și universitar, cea mai favorabilă formă posibilă, având 
în vedere aceste lucruri, prin derogare pentru cetățenii ucraineni și 
pentru refugiații din Ucraina ordinul de ministru prevede că se pot 
înscrie în orice moment. Regula generală este că trebuie să se înscrie 
înainte de începutul semestrului doi, a explicat ministrul Educației, citat 
de Agerpres. 
Cîmpeanu a spus că în România există 45 de școli și 10 licee în care se 
predă în limba ucraineană, în opt județe. 
„Este foarte important să le putem asigura acces la educație în momentul 
în care vor dori acest lucru. În acest sens, în România, avem 45 de școli 
și 10 licee în care se predă în limba ucraineană. Este vorba de opt județe 
ale României: Maramureș, Satu Mare, Suceava, Botoșani, Tulcea, Arad, 
Caraș-Severin și Timiș. În aceste școli există un număr important de 
cadre didactice care pot preda în limba ucraineană. (...) Numărul este 
insuficient. Există trei universități în România în care există predare în 
limba ucraineană: Universitatea din București, Universitatea Babeș-
Bolyai și Universitatea din Suceava. Sunt convins că prin discuțiile cu 
aceste universități acei studenți vor putea să facă practică pedagogică în 
interesul acestor copii care, spre deosebire de studenți, nu pot comunica 
în altă limbă decât cea ucraineană”, a afirmat ministrul. 
El a declarat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului 
Afacerilor Interne, a reieșit că se va încerca să se identifice printre 
refugiații din Ucraina cadre didactice care au disponibilitatea să predea 
tinerilor din țara vecină.  
Studenții refugiați se pot înscrie în universitățile românești fără acte de 
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studii 
Cîmpeanu a mai spus că se pot înscrie în universitățile românești 
studenți refugiați din Ucraina chiar și fără acte de studii, urmând ca 
aceștia să aducă până la finalizarea studiilor diplomele și actele de studii 
cu care s-au înmatriculat în instituțiile de învățământ superior din țara 
vecină. 
„Semestrul doi a început în toate universitățile din România. În primul 
rând, se pot înscrie la orice moment. În al doilea rând, având în vedere 
că sunt foarte multe situații ale unor tineri care doresc să se înscrie în 
învățământul universitar dar care nu au diplome, acte de studii cu care 
să dovedească nivelul parcurs până în acest moment, se pot prezenta, 
universitățile românești au dreptul să verifice, să evalueze competențele, 
abilitățile și să le echivaleze cu aceste studii cu obligația ca până la 
finalizarea studiilor academice acești tineri să aducă diplomele și actele 
de studii cu care s-au înmatriculat în universitățile din Ucraina”, a 
explicat reprezentantul Ministerului Educației. 
Potrivit lui Cîmpeanu, cetățenii ucraineni care se vor înscrie în 
universități românești vor beneficia de finanțare de la bugetul de stat 
pentru anii universitari 2021 - 2022, 2022 - 2023. 
„Ceilalți refugiați care nu sunt cetățeni din Ucraina nu vor beneficia de 
finanțarea de la bugetul de stat, dar vor putea să urmeze în condițiile pe 
care le-am precizat cursuri universitare în România", a arătat ministrul. 

- Dublă lansare de 
carte, la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava 

suceavalive.ro 
03.03.22 

- În cadrul manifestărilor dedicate Zilei USV, Biblioteca universitară 
organizează un moment cultural inedit – o dublă lansare de carte:Herta 
Müller interkulturell, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2020, autoare 
Conferențiar univ. dr. Raluca HERGHELIGIU DIMIAN și Handbook of 
Halophytes. From molecules to ecosystems towards biosaline 
agriculture, vol. 1, 2, 3, Editura Springer, 2021, autor Șef de lucrări dr. 
Marius-Nicușor GRIGORE. 
Raluca Hergheligiu Dimian este conferențiar universitar dr. la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și cercetător asociat în 
cadrul centrului de cercetare „Paul Celan” de la Ecole Normale 
Superieure din Paris. Este autoare a patru volume, a mai multor articole 
științifice apărute în revistele de specialitate și coordonatoare a șase 
volume colective. Este titulară a numeroase burse de specialitate în 
străinătate (Paris – Franța; Regensburg, Konstanz, Berlin, Dresda – 
Germania). 
Marius-Nicușor Grigore este șef de lucrări dr. în cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava din anul 2020. Domeniile de cercetare ale 



tânărului autor sunt morfologia și anatomia plantelor, fiziologia și 
ecofiziologia vegetală, didactica Biologiei. Autor și coautor a nouă volume 
și a numeroaselor articole științifice apărute în reviste prestigioase din 
lume. 
În cadrul evenimentului, actorul Cosmin Panaite (Teatrul Municipal 
„Matei Vișniec” din Suceava) va susține un moment de lectură. 
Evenimentul are loc în data de 8 martie 2022, ora 11:00, în Biblioteca 
USV, Sala de lectură „Publicații Economice și Inginerești”, Corp E, în 
format hibrid. 

Carmen 
Zamfirescu 

În atenția 
sucevenilor: lista 
ADĂPOSTURILOR 
de protecție civilă 
din județul 
SUCEAVA 

newsmoldova.ro 
03.03.22 

- [...] Cele mai multe adăposturi de protecție civilă (în tot județul Suceava 
sunt 63 adăposturi) se află în municipiul reședință de județ Suceava în 
număr de 48. În orașul Siret există 6 adăposturi. În Fălticeni  sunt 4 
adăposturi, În Gura Humorului sunt  3 adăposturi și în Rădăuți  numai 2 
adăposturi.  Municipiile Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei nu au 
pe teritoriul lor  niciun adăpost de protecție civilă. Aceeași situație tragică 
există și în celelalte oraș și comune din județul Suceava. 
Orașul Suceava are în jur de 110 000 locuitori. Orașul Siret are aproape 
8 000 locuitori. Fălticeni are aproape 26 000 locuitori. Gura Humorului 
are o populație de peste 12 000 locuitori. Rădăuți are peste 23 000 
locuitori. Așadar, Mai bine de 80% din populația orașului Suceava nu ar 
putea fi adăpostită în caz de necesitate. S-a calculat că un adăpost nu 
oferă mai mult de 1,4-1,6 metri pătrați unui om, care trebuie să stea în 
acel adăpost. 
În plus, este de la sine înțeles că foarte multe din aceste adăposturi fie 
sunt prost întreținute fie au ajuns pe post de pivnițe și cămări pentru 
locatarii care pun bidoane cu vin, borcane cu murături pe timp de iarnă 
în aceste adăposturi, ceea ce micșorează suprafața utilă. Asociațiile de 
proprietari consideră că Primăriile trebuie să se ocupe de soarta 
adăposturilor. 
[...] SV Suceava Str. Scurtă, nr. 6 (Cămin 4 –Universitatea „Ștefan cel 
Mare”) [...] 

Bogdan 
Diaconita 

Centrul de vaccinare 
anti coronavirus de 
la Universitatea 
Suceava va fi închis 
de la data de 7 
martie, din cauza 
cererilor scăzute din 
partea populației. 

radioimpactfm.ro 
02.03.22 

- Centrul de vaccinare anti coronavirus de la Universitatea Suceava va fi 
închis de la data de 7 martie, din cauza cererilor scăzute din partea 
populației. 
Vor rămâne în continuare deschise centrele de vaccinare de la Iulius Mall 
și de la Colegiul Ștefan cel Mare. 
Primarul ION LUNGU a declarat astăzi că următorul centru care ar putea 
fi închis va fi probabil cel de la Colegiu. 
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- Cei doi tineri care au 
fost electrocutați în 
gara CFR Suceava 
erau voluntari 
pentru refugiați. 

suceava.robo-stiri.ro 
02.03.22 

- Un tânăr de 20 de ani cu cetățenie româno–ucraineană și o studentă de 
19 ani din Republica Moldova au fost electrocutați în noaptea de 1/2 
martie, în Gara Burdujeni, din municipiul Suceava. Tânăra a murit 
carbonizată. 
Potrivit unor surse neoficiale, cei doi tineri se aflau în Gara Burdujeni, 
din municipiul Suceava, ca voluntari pentru refugiați. 
Ei erau translatori pentru cei care au reușit să fugă din calea războiului 
ruso – ucrainean, se aflau în tranzit în Suceava și voiau să ajungă fie în 
alte colțuri ale României, fie în străinătate. 
Tânăra, originară din Republica Moldova, era studentă în anul I la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. În jurul orei 3.30, un martor 
a sunat la 112 și a anunțat că cei doi s-au electrocutat, după ce s-au urcat 
pe un vagon cu cereale. 
La fața locului s-au deplasat pompierii militari suceveni, cu o 
autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două 
echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava (SAJ). 
„Echipajele salvatorilor au găsit, între linii, în dreptul peronului gării, un 
tânăr în vârstă de 20 de ani. Rănitul era conștient și cooperant, dar 
prezenta arsuri la nivelul feței, pe o mână și pe un picior, precum și urme 
de intrare și ieșire a unui arc electric. De asemenea, deasupra unui vagon 
de marfă, staționat pe linia 15, se afla o altă victimă, de sex feminin, 
aceasta fiind, din nefericire, carbonizată. Tânărul rănit a fost preluat de 
către un echipaj SAJ, cu medic, și transportat la Unitatea de Primiri 
Urgențe a spitalului județean Suceava, pentru investigații suplimentare 
și tratament de specialitate”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență. 
Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, a 
declarat că victima de 20 de ani este stabilă hemodinamic si respirator, 
prezintă arsuri faciale de gradul 1,2. „Este trimis pentru supraveghere și 
continuarea tratamentului la Centrul de Arși din Iași”, a spus medicul 
urgentist. 
Surse neoficiale susțin că cei doi tineri s-ar fi urcat pe un vagon cu cereale 
ca să-și facă un selfie. 
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