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Sinteza articolului 

Oana Nuțu USV primeşte la 
studii tineri refugiaţi 
din Ucraina 

obiectivdesuceava.ro 
04.03.22 

- În contextul evoluției situației din Ucraina, în vederea continuării 
studiilor, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava primește studenți 
din țara vecină, refugiați în România din cauza războiului. Aceștia pot 
opta pentru oricare dintre programele de studiu aflate în prezent în 
oferta educațională a USV. În cazul tinerilor care nu stăpânesc limba 
română, aceștia vor avea posibilitatea să se înscrie la cursurile din anul 
pregătitor de limba română. După promovarea anului pregătitor, ei vor 
putea continua studiile la oricare dintre programele de licență existente 
în USV. 
Studenții sau studenții doctoranzi refugiați din Ucraina se pot înscrie 
începând din actualul semestru și fără a prezenta acte de studii, urmând 
ca acestea să fie aduse până la finalizarea studiilor în România. În situația 
în care aceste documente nu pot fi recuperate din cauza efectelor 
războiului sau a contextului politico-militar, se va proceda la echivalarea 
studiilor în sistem nonformal sau informal, așa cum prevede legislația 
europeană și națională. 
„Pe această cale, îi asigurăm pe tinerii refugiați care vor alege să își 
continue studiile la Suceava că USV va întreprinde toate eforturile 
necesare pentru ca integrarea lor în mediul academic sucevean să fie una 
rapidă și reușită. Totodată, ei vor beneficia atât de resursa umană de 
înaltă calitate, cât și infrastructura dotată la standarde europene, în așa 
fel încât parcursul lor academic la USV să fie unul de succes”, au transmis 
reprezentanții universității sucevene. 
Ordinul care prevede că studenții din Ucraina se pot înscrie în orice 
moment la universitățile din România, chiar dacă nu au diplome și acte 
de studii, și vor beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru anii 
universitari 2021-2022 și 2022-2023 a fost publicat ieri în Monitorul 
Oficial. 
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- Studenţii ucraineni 
de la Universitatea 
Suceava vor primi o 
bursă de 1.000 de 
lei. 

svnews.ro 
04.03.22 

- Fiecare din cei 86 de studenți ucraineni de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava va primi o singură dată o bursă în valoare de 1.000 de 
lei. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de rectorul USV, profesorul 
universitar doctor inginer Valentin Popa. El a adăugat că 30 de studenți 
ucraineni sînt implicați în prezent în activități de voluntariat și vor 
beneficia lunar de burse speciale în sumă de 100 pînă la 1.000 de lei. 
Profesorul Popa a mai spus că, din păcate, Universitatea dispune de 
puține spații de cazare, însă există totuși o rezervă de 20-30 de locuri în 
campus. În 2-3 săptămîni vor mai apărea 100 de locuri de cazare, ca 
urmare a încheierii lucrărilor de renovare a unei aripi a căminului 
studențesc 1. De asemenea, rectorul a subliniat că săptămîna aceasta 
Senatul USV a aprobat alocarea a 100.000 de lei din fonduri proprii 
pentru asigurarea de mese calde pentru refugiați, transport și cazare. 
Valentin Popa a spus: „La nevoie, vom asigura peste 6.000 de mese calde. 
Cred eu că nevoia va urma. Acum s-a cam terminat cu primul val al 
refugiaților, valul celor puțin mai înstăriți. Urmează marele val, care ne 
va crea cu adevărat probleme”. Rectorul universității sucevene a 
completat: „Am discutat cu peședintele Consiliului Județean, Gheorghe 
Flutur și cu prefectul Alexandru Moldovan și aceștia știu pe ce se pot baza 
din partea noastră”. 
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Sorin Avram Valentin Popa, fost 
ministru al 
Educaţiei: Putem 
muta catedre întregi 
din Ucraina la 
universităţile din 
România 

mediafax.ro 
05.03.22 

- Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava propune mutarea 
unor catedre întregi de la universităţile ucrainene la instituţiile de 
învăţământ superior din România: ”Eu, personal, m-am gândit şi am să 
vorbesc cu colegii să văd dacă înmugureşte ideea să deschidem nişte 
programe de studiu în limbă ucraineană, în care să vină să predea 
profesorii din universităţile din Ucraina. Cei care au venit peste graniţă 
să-şi constituie colective în universităţile noastre. Noi suntem deschişi la 
aşa ceva, pentru a preda unu, doi, trei, patru programe de studiu direct 
în limba ucraineană. Legislaţia îmi permite să fac chestia asta”.    Fostul 
ministru al Educaţiei spune că această mişcare ar fi copia celei petrecute 
în urmă cu câţiva ani în Ucraina, atunci când universităţile din Estul 
atacat au fost mutate în Vestul ţării [...] 
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- Studii în limba 
ucraineană pentru 
tinerii refugiaţi, 
organizate în cadrul 

newsbucovina.ro 
04.03.22 

- În contextul anunțului cu privire la posibilitatea ca tinerii refugiați din 
Ucraina să își continue studiile de licență în România, reamintim faptul 
că Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de Litere 
și Științe ale Comunicării, le oferă acestora și programe de studiu de 

agerpres.ro 
04.03.22 



USV amosnews.ro 
04.03.22 

licență cu predare în limba ucraineană, în combinație cu limba română 
sau o limbă străină (engleză / franceză). 
Acest program de studiu este unul de tradiție în domeniul filologiei 
sucevene și funcționează fără întrerupere din anul 2000. De-a lungul 
timpului, el a reprezentat o oportunitate oferită etnicilor ucraineni din 
zona Sucevei şi a localităţilor limitrofe de a se înscrie la un program de 
studiu universitar de licenţă cu predare în limba maternă. 
„Menționăm faptul că există o colaborare strânsă, pe diverse paliere, 
între Colectivul de ucraineană al universității sucevene şi diferite entităţi 
ştiinţifice (Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi, 
Ucraina), culturale (Uniunea Ucrainenilor din România) şi politice ( 
Consulatul General al României la Cernăuți), care asigură susţinere şi 
sprijin pentru dezvoltarea studiilor de limbă şi literatură ucraineană la 
Suceava”, arată USV. 
Pe această cale, conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
și a cea a Facultății de Litere și Științe ale Comunicării mulțumesc public 
Ministerului Educației pentru preocuparea activă manifestată față de 
acest program de studiu, considerat de importanță strategică, și pentru 
sprijinul constant acordat în vederea funcționării fără întrerupere a 
programului, în condițiile în care, la finalul mai multor sesiuni de 
admitere, numărul de studenți înscriși la această specializare a fost mai 
mic decât minimul necesar pentru a-l activa. 
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- Parteneriat între 
universităţile din 
Suceava şi Munchen 
pentru a ajuta de 
urgenţă mediul 
academic din 
Cernăuţi. 

edumanager.ro 
07.03.22 

- Universitatea din Munich, Universitatea „Yurii Fedkovich” din Cernăuţi 
şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) au iniţiat, în 
contextul războiului din Ucraina, un parteneriat care se axează pe o 
campanie de strângere de fonduri destinate achiziţionării de bunuri 
necesare în regim de urgenţă comunităţii academice din Cernăuţi. 
Într-un comunicat transmis de Biroul de presă al USV, se arată că 
Universitatea din Munich, cu sprijinul „Gedankendach Network”, se 
ocupă de colectarea fondurilor şi realizează achiziţiile, în vreme ce USV 
asigură partea logistică, pentru ca produsele să ajungă în siguranţă şi cât 
mai repede la destinaţie. 
Din donaţiile deja colectate, însumând un total de 45.342 de euro, au fost 
achiziţionate articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, pansamente 
sterile, tensiometre, termometre, marea majoritate a acestora ajungând 
deja la Cernăuţi. 
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Romega 

Alexei Savin, cadru 
didactic USV şi 
voluntar la „Salvaţi 
copiii”: „Atâtea 
relatări, trăite zilnic, 
te copleşesc” 

monitorulsv.ro 
05.03.22 

- Un ajutor foarte important în ajutarea refugiaților veniți din Ucraina îl 
au translatorii, în condițiile în care majoritatea celor sosiți la Vama Siret 
nu cunosc o vorbă în română, unii vorbesc doar rusește, alții doar 
ucraineană, iar alții total alte limbi, în funcție de țara lor de origine.  
Alexei Savin, cadru didactic la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, la Facultatea de Silvicultură, este și voluntary la asociația 
„Salvați copiii”, iar în Vama Siret acționează, în principal, ca translator 
ucraineană – rusă – română, dar împarte și bucurii refugiaților. […] 

- Poliţiştii au oprit în 
trafic vehicule 
înmatriculate în 
Republica Ucraina, 
ocazie cu care au 
oferit conducătorilor 
auto, dar şi 
pasagerilor, cafea, 
ceai şi sfaturi 
preventive, în limba 
engleză dar şi în 
ucraineană, 
beneficiind de 
sprijinul unor 
studenţi voluntari 
vorbitori de limbă 
ucraineană din 
cadrul Universităţii 
Ştefan cel Mare 
Suceava. 

monitorulsv.ro 
05.03.22 

- În ultimele două zile, peste 100 de poliţişti rutieri dar și de ordine publică 
din cadrul IPJ Suceava și a subunităților de poliție au desfășurat activități 
de prevenire a evenimentelor rutiere generate de oboseala la volan. 
Au fost organizate puncte fixe pe principalele artere de deplasare de pe 
raza județului (DN 2, DN2E, DN17 dar și pe alte segmente de drum) și în 
colaborare unități hoteliere sau unități de alimentație publică au fost 
identificate parcări și zone de refugiu unde șoferii aflați în tranzit să aibă 
posibilitatea să se odihnească. 
O atenție deosebită s-a acordat șoferilor din Republica Ucraina în 
condițiile consumului psihic și fizic la care au fost supuși, riscul de 
oboaseală și surmenaj fiind unul crescut și generând un risc rutier ridicat 
pentru familiile lor greu-încercate dar și pentru ceilalți participanți la 
trafic. 
Serviciului Rutier – IPJ Suceava a desfăşurat acțiuni informativ – 
umanitare, pentru cetăţenii ucrainieni care tranzitează judeţul Suceava 
spre alte destinaţii, în scopul prevenirii accidentelor rutiere, produse pe 
fondul oboselii la volan dar și pentru conștientizarea conducătorilor auto 
cu privire la responsabilitatea pe care o au atât față de persoanele din 
autoturismul pe care îl conduc, cât şi pentru toţi participanţii din trafic. 
Polițiștii au oprit în trafic vehicule înmatriculate în Republica Ucraina, 
ocazie cu care au oferit conducatorilor auto, dar și pasagerilor, cafea, ceai 
și sfaturi preventive, în limba engleză dar și în ucraineană, beneficiind de 
sprijinul unor studenți voluntari vorbitori de limbă ucraineană din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
„Empatia, discuțiile prietenoase, cuvintele de încurajare alături de un 
ceai cald și câteva recomandări preventive au întărit speranța celor greu 
încercați în aceste zile. […] 
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- Sociologul Dan 
Dascălu: Suceava 
este în atenția 
publică, are o 

radiotop.ro 
07.03.22 

- Sociologul Dan Dascălu, conferențiar universitar doctor la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, crede că județul nostru va avea de cîștigat 
de pe urma înființării centrului de lîngă aeroportul de la Salcea, unde se 
vor aduna ajutoarele din toată Europa pentru Ucraina. În opinia sa, 



imagine bună prin 
ceea ce fac oamenii, 
în primul rînd 
oamenii obișnuiți, 
solidari cu refugiații, 
și, într-un anumit 
fel, prin ceea ce fac 
autoritățile 

cîștigul va fi în principal de imagine. Într-o intervenție telefonică la Radio 
Top, sociologul a declarat: „Nu știu dacă în plan economic amenajarea 
centrului de la aeroport va produce efecte, însă cred că va produce efecte 
în planul imaginii publice pe care o are Suceava și, cine știe, poate vom 
obține mai repede acele drumuri care să unească Suceava cu 
Transilvania, poate se realizează mai repede Autostrada Moldovei”. Dan 
Dascălu a mai afirmat: „Oricum, Suceava este în atenția publică, are o 
imagine bună prin ceea ce fac oamenii, în primul rînd oamenii obișnuiți, 
solidari cu refugiații, și, într-un anumit fel, prin ceea ce fac autoritățile. 
Nu-i de colea să te duci pînă-n Ucraina, să revii și să organizezi anumite 
fluxuri”. Probabil că Dan Dascălu s-a referit la președintele Consiliului 
Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care și-a mutat biroul în Vama Siret. 
Domnul Dascălu a continuat spunînd: ”Deci, e de bine pentru imaginea 
Sucevei în cadrul țării și aș spune că în momentul de față Suceava are și 
o imagine internațională. Sînt ziariști străini care stau de o săptămînă la 
Siret și relatează ceea ce se întîmplă acolo”. 

Paul 
Cozighian 

Florence Parly en 

visite sur le flanc 

este de l’Otan 

Le Figaro 
07.03.2022 

- «Vous êtes le bouclier qui protègeles valeurs euroatlantiques», a répondu 

le président roumain Klaus Iohannis, qui a salué une réponse «unitaire 

et rapide » des pays de l’Otan à l'attaque russe. Dans ce pays, la 

population commence à s’inquiéter. À Bucarest, depuis jeudi, les bureau 

de change manquent de liquidités en euroset en dollars. Les autorités 

invitentla population à nettoyer les caves. La presse a publié la liste 

complète des abris de la protection civile disponiblessur le territoire. « 

La ligne rouge a été franchie et maintenant tout peut arriver», confie au 

Figaro le Pr Mihai Dimian, vice-président du département des activités 

scientifiques del’université Stefan cel Mare de Suceava, à moins de 50 km 

de la frontière avec l'Ukraine. «Monfils a 4 ans; l’autre jour il m'a 

demandé si nous étions en sécurité à Suceava... Jelui ai répondu que non. 

Nous ne sommes pas en sécurité! Car nous pensons, bien sûr, que la 

prochaine étape, après l'Ukraine, sera la Moldavie, et ensuite la 

Roumanie... Mais nous essaierons de faire face à ce danger... » 

 


