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- Au început Zilele 
Universității 
Suceava. 
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03.03.22 

- La 7 martie se împlinesc 32 de ani de când Institutul de Subingineri de la 
Suceava s-a transformat în Universitatea Ștefan cel Mare  
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 
devine 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, marke-
tizarea instituțională, sporirea capacității de integrare internațională sau 
utilizarea noilor tehnologii de comunicare” potrivit conducerii USV. 
Programul Zilelor USV cuprinde evenimente dedicate studenților, 
absolvenților, cadrelor didactice, dar și întregii comunități locale. 
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- Există trei 
universități în 
România în care 
există predare în 
limba ucraineană: 
Universitatea din 
București, 
Universitatea Babeș-
Bolyai și 
Universitatea din 
Suceava. 

edumanager.ro 
04.03.22 

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că a semnat un ordin 
care face posibilă înscrierea copiilor și tinerilor refugiați din Ucraina în 
sistemul de învățământ românesc. 
Potrivit ministrului, ordinul a fost transmis spre publicare la Monitorul 
Oficial. 
„Am semnat, în această seară, un ordin de ministru și l-am transmis spre 
publicare la Monitorul Oficial. 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. 
Sorin Cîmpeanu a spus că în România există 45 de școli și 10 licee în care 
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03.03.22 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. 
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. […]  
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- Translator voluntar 
într-un hotel plin de 
refugiați: Sunt 
oameni care au venit 
și fără haine. Ei nu 
știu ce să facă în 
viitor 

suceava.robo-stiri.ro 
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- Diana Petriuk, originară din Cernăuți și studentă în anul II la Suceava, 
face voluntariat la un hotel din centrul Sucevei; 
Majoritatea persoanelor sunt în tranzit, vin pentru maxim 24 de ore și 
pleacă mai departe; 
Pe tură sunt 3 translatori, iar dacă situația e mai grea avem și de rezervă. 
Câteodată nici nu apuc să dorm; 
Copiii au fost și la mall, și în magazine, avem aici jucării pentru ei în hol. 
Diana Petriuk: „Oamenii sunt foarte speriați, au ieșit din casă cu ce erau 
îmbrăcați și cu câțiva bănuți în buzunar. Și-au luat copiii și câteva 
hăinuțe. Sunt oameni care au venit și fără haine. Ei nu știu ce să facă în 
viitor. Sunt oameni care nu au rude sau prieteni peste hotare. Vor să se 
înregistreze ca refugiați, aici, în România, sau în altă țară”. 
Diana Petriuk este originară din Cernăuți și este studentă în anul II la 
Facultatea de Drept și Administrație Publică din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava. De la începutul crizei refugiaților, Diana face 
voluntariat în Hotelul „Bucovina” din centrul municipiului Suceava, un 
hotel cu șapte etaje și cu 52 de camere, toate ocupate de refugiați. 
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Diana spune că „majoritatea persoanelor sunt în tranzit, vin pentru 
maxim 24 de ore și pleacă mai departe. Sunt persoane care ar dori să 
rămână aici, să-și înregistreze statul de refugiat și să-și găsească un loc 
de muncă în Suceava sau în alt oraș al României”. Dintre autorități i-a 
vizitat cineva pe refugiați? Diana spune că nu. Doar prorectorul 
universității, profesorul universitar doctor inginer Mihai Dimian, 
coordonatorul translatorilor, a trecut pe acolo. Prefectura Suceava a 
tipărit niște pliante cu sfaturi pentru refugiați, dar nimeni nu i-a vizitat 
pentru a le explica acestora, de pildă, cum pot să-și găsească un loc de 
muncă. 
Hotelul este ocupat, în general, de mame cu copii: „Majoritatea sunt 
mame cu copii. Ieri a fost o familie cu nouă copii. Mama singură, pentru 
că soțul nu a putut trece vama. A rămas în Cernăuți, în oraș. Cel mai mic 
copil avea un an și cel mai mare 16 ani. Au plecat azi dimineață la ora 6 
spre Varșovia”. Totuși, Diana nu este sigură că toți cei 10 făceau parte din 
aceeași familie. Cert este că grupul era format dintr-un adult și nouă 
copii. 
De la debutul războiului din Ucraina, pe la Hotelul „Bucovina” au trecut 
4.000 de persoane. Diana este în hotel din 24 februarie și lucrează în 
ture, dar uneori nu apucă să doarmă: „Facem ture de 4 ore. Sunt colegi 
care fac ture și de 8 ore. Cine nu poate veni dă mesaj coordonatorilor și 
găsim soluții. Sunt voluntari chiar din Suceava care nu cunosc limba 
engleză, ucraineană sau rusă, dar ne ajută cu transportul alimentelor, 
bagajelor. Avem treabă pentru toată lumea și oricând. Doar să fii implicat 
și doritor. 
Pe tură sunt 3 translatori, iar dacă situația e mai grea avem și de rezervă. 
Câteodată nici nu apuc să dorm”. 
Voluntarii le acordă o atenție deosebită copiilor: „Copiii au fost și la mall, 
și în magazine, avem aici jucării pentru ei în hol. Încercăm să le 
distragem atenția de la tot ce se întâmplă. Ne străduim să fie într-o 
atmosferă comodă pentru dânșii”. 
Sunt mulțumiți refugiații de modul cum au fost primiți și cum sunt 
tratați? „Nu am auzit nici o persoană care să nu fie mulțumită de 
primire”. 
De ce face Diana voluntariat pentru refugiați? ”Sunt din Cernăuți și așa 
ajut poporul meu aflat într-o situație așa grea”. 

- Dublă lansare de 
carte, la 
Universitatea 

edumanager.ro 
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- 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 monitorulsv.ro 



„Ștefan cel Mare” 
Suceava 

04.03.22 Conferențiar univ. dr. Raluca HERGHELIGIU DIMIAN 
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 prestigeoase 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. 
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- USV continuă 
organizarea 
evenimentelor din 
seria Omul și Cartea 

agerpres.ro 
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- Biblioteca USV continuă organizarea evenimentelor din seria Omul și 
Cartea, manifestare aflată sub egida Ministeriului Educației. În ziua de 7 
martie, ora 11:00, Sala de Lectură „Publicații Economice și Inginerești”, 
Corp E, va găzdui o întâlnire de suflet cu Domnul Prof. univ. dr. ing. Radu 
Leontie Cenușă, Profesor Emeritus al USV. Invitații amfitrionului Radu 
Leontie Cenușă sunt Prof. univ. dr. Ion Barbu, de la Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iași, șef lucrări dr. ing. Ciprian Palaghianu, conf. univ. dr. ing. 
Sergiu Horodnic, conf. univ. dr. ing. Leonard Mihai Duduman, de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Cu acest prilej, Biblioteca USV va organiza o expoziție de carte și 
periodice în domeniu. [...] 
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- Primăria Costești și 
Primăria Bărbătești 
s-au implicat în 
sprijinul refugiaților 
din Ucraina 

ramnicuvalceaweek.ro 
03.03.22 

- [...] „Chiar din prima zi a războiului, România desfășoară o misiune 
umanitară cot la cot cu întreaga Bucovină de mare amploare. Fără 
îndoială, este un gest de solidaritate și fraternitate al popoarelor libere 
ale Europei. Vasile Țurcan, primarul comunității teritoriale unite Ostrița, 
sincer mulțumește domnului Toma Marius Peștereanu, primarului 



comunei Costești, pentru sprijinul de încredere, asistență și coordonare 
personală în organizarea strângerii de fonduri pentru locuitorii 
comunității noastre și migranților ajunși în regiunea Cernăuți… 
De asemenea mulțumim pentru organizarea transportului și ajutorul din 
partea românească – prorectorului Universității din Suceava, Ștefan 
Purici; Georgianei Gheorghiu, voluntar și din cea ucraineană” 
–  Protoiereului Mihail Iuti 
La rândul său, primarul din Bărbătești spune că acest război al 
absurdului va fi învins de forța binelui.  
„Nu credeam că vom mai vedea vreodată așa ceva în Europa. Citeam în 
cărți despre atrocitățile din cel de-Al Doilea Război. Auzeam discuțiile 
bunicilor și părinților, despre coloane de refugiați, despre foamete, 
despre bombardamente. Așa ceva credeam că sunt vechi și că nu le vom 
mai trăi vreodată. Războiul pornit atât de absurd împotriva unei națiuni 
independente, libere, europene este de neconceput. Primăria Barbatesti 
se alătura campaniei de ajutorare a refugiaților din Ucraina. Sensibilizați 
de poveștile semenilor noștri în calitate de Primar am făcut un apel de 
umanitate către toți oameni cu suflet ai localității noștri. Este momentul 
sa ajutam. Am deschis un centru de colectare la sediul primăriei 
Barbatesti zilnic intre orele 8-16,produse neperisabile”, spune 
Constantin Banacu. 

 


