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- Studenți și profesori 
de la USV derulează 
în continuare 
activități de 
voluntariat în criza 
umanitară din 
Ucraina 

radiotop.ro 
08.03.22 

- Studenți și profesori de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
derulează în continuare activități de voluntariat în criza umanitară din 
Ucraina. Ei se ocupă de traduceri, consiliere psihologică și îndrumare. 
Prezent în studioul Radio Top, profesorul universitar doctor Sanda-
Maria Ardeleanu, de la USV, a declarat: „Ceea ce se prezintă în media 
este doar vârful aisbergului, pentru că gesturile de solidaritate și de 
ajutor față de cei aflați în dificultate sunt mult mai multe. Poveștile vor 
apărea în timp. Universitatea este discretă în privința a ceea ce face în 
această perioadă. Profesorii și studenții au fiecare părticica lor de 
participare. Primim permanent fel de fel de mesaje din diverse direcții, 
care ne obligă să întindem o mână de ajutor celor în necaz”. Profesoara 
este președinte de onoare al Alianței Franceze din Suceava și a precizat: 
„Alianța Franceză este foarte angajată în activitatea de sprijinire a 
refugiaților. Mesajele pentru a ajuta cetățenii ucraineni au fost primite 
chiar din Franța. Foarte multe asociații de voluntariat din Europa de Vest 
apelează la noi”. Sanda-Maria Ardeleanu a completat: „Mai sunt mesajele 
venite direct de la colegii de la Universitatea din Cernăuți. Oamenii merg 
pe cunoștințe. Fiecare dintre noi sunt convinsă că a fost pus acum în 
situația de a rezolva o problemă cât de mică, legată de cazare, transport, 
de oferirea unui sfat”. 
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svnews.ro 
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ziar.com 
08.03.22 

- USV a trecut în era 
investițiilor  

intermediatv.ro 
08.03.22 

- S-au împlinit 10 ani de când Valentin Popa ocupă funcția de rector al 
Universității „Ștefan cel Mare”. Profesorul universitar a prezentat un 
bilanț al activități sale administrative și a vorbit despre o creștere de 
peste 75 la sută a numărului locurilor bugetate, în condițiile în care cifra 
de școlarizare de la nivel național a rămas constantă. Valentin Popa spus 
că a avut nevoie de cinci ani ca să stabilizeze financiar universitatea însă 
acum instituția nu mai are niciun credit și dispune de fonduri uriașe 
pentru investiții. Cât privește oferta educațională, USV are două facultăți 
noi: Drept și Medicină. 

- USV, acțiuni 
educaționale pentru 
copiii ucraineni 

radiotop.ro 
07.03.22 

- În contextul actualei crize umanitare, până duminică, 13 martie, 
Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava organizează acțiuni educaționale sistematice pentru copiii 
persoanelor refugiate din Ucraina. În fiecare zi se desfășoară câte două 
sesiuni de activități de joc didactic și terapeutic în cadrul a două locații 



care oferă cazare persoanelor retrase din fața războiului. Activitățile 
derulate sub motto-ul „Colorează un zâmbet!” sunt susținute de către 
studenții Facultății de Științe ale Educației, coordonați de profesoarele 
Otilia Clipa și Doina Maria Schipor. Conform unui comunicat al USV: 
„Studenții oferă sprijin emoțional copiilor, iar jocul și desenul au devenit 
mijloace prin care au putut fi exprimate și gestionate emoțiile adunate în 
experiențele traumatice prin care au trecut”. Alături de studenți, 
activitățile beneficiază de sprijinul unor absolvenți ai Facultății de Științe 
ale Educației, acum profesori în localități sucevene sau din județele 
învecinate. Aceștia au făcut donații importante constând în rechizite, 
jucării și materiale didactice. S-au implicat profesori de la Grădinița 
„Piticul Vesel” și de la Școala Gimnazială nr. 1, ambele din Suceava, de la 
Școala Gimnazială din Corocăiești, de la Școala Gimnazială din Budeni – 
Dolhasca, de la Grădinița nr. 8 din Iași, precum și de la alte instituții. 
Studenții doresc să continue activitățile pentru copiii din Ucraina și au 
pictat o cutie în care pot fi donate rechizite, materiale pentru învățare, 
cărți de colorat, cărți de povești și jucării. Pe cutie apare mesajul 
„Colorează un zâmbet”. Cutia se va afla în holul corpului A al universității 
sucevene, la parter, pînă la finalul lunii martie. Toate materialele care vor 
rămâne după finalizarea situației dificile vor fi donate grădinițelor și 
școlilor în care învață copii din familiile românești din zona Bucovinei de 
Nord. 

- Studenții refugiați 
din Ucraina își pot 
continua studiile la 
Suceava 

ziare.com 
08.03.22 

- Cei care nu știu româna se pot înscrie la cursurile din anul pregătitor de 
limba română 
 Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a anunțat, vineri, că primește 
studenți din Ucraina, refugiați în România din cauza războiului, în 
vederea continuării studiilor la USV. 
Aceștia pot opta pentru oricare dintre programele de studiu aflate în 
prezent în oferta educațională a USV. 
În cazul tinerilor care nu cunosc limba română, ei vor avea posibilitatea 
să se înscrie la cursurile din anul pregătitor de limba română, iar, 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 politicomilitar, se va proceda la echivalarea 
studiilor în sistem nonformal sau informal, așa cum prevede legislația 



europeană și națională” a precizat USV. 
Totodată, USV îi asigură 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. 
Aceștia „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”. 

Jupanu Jupâni de Salon jupanu.ro 
08.03.22 

- În cadrul unei emisiuni la Radio Top, rectorul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava, profesorul universitar doctor Valentin Popa, a anunțat că 
fiecare din cei 86 de studenți ucraineni va primi o singură dată o bursă 
în valoare de 1.000 de lei. Domnul Popa a adăugat că 30 de studenți 
ucraineni sunt implicați în prezent în activități de voluntariat, iar aceștia 
vor beneficia lunar de burse speciale în sumă de la 100 pînă la 1.000 de 
lei. Dacă universitatea suceveană, prin profesorii și studenții ei, s-a 
implicat în rezolvarea problemelor ridicate de pandemie și iată că acum 
se implică și în criza refugiaților. Și o face nu doar cu cei 30 de translatori 
voluntari. Senatul USV a deblocat suma de 100.000 de lei pentru 
transportul și masa refugiaților, și are și câteva camere pe care le pune la 
dispoziția acestora. Numărul sucevenilor care au sărit în ajutorul 
refugiaților, într-un fel sau altul, este foarte mare, iar acest spațiu nu-i 
poate cuprinde pe toți. Dar se știu ei care sunt. Felicitări tuturor pentru 
implicare. 

- Ambasadoarea 
Franței la București, 
la ”Maratonul de 
Business” de la 
Suceava 

radiotop.ro 
08.03.22 

- Săptămâna viitoare, la Suceava, Gura Humorului și Botoșani va avea loc 
„Maraton du Business”, la care vor fi prezenți și 12 oaspeți francezi sau 
francofoni. Evenimentul va fi organizat între 14 și 16 martie de Camera 
Franceză de Comerț și Industrie în România și Agenția Consulară a 
Franței la Iași, în parteneriat cu Alianța Franceză din Suceava. 
Președintele de onoare al Alianței, profesorul universitar doctor Sanda-
Maria Ardeleanu, a declarat, la Radio Top, că maratonul de business va 
debuta luni, 14 martie, la ora 09.00, la Universitatea „Ștefan cel Mare”, 
cu o întâlnire informală și că acesta este organizat pentru prima dată în 
zona de Nord-Est a țării. Profesoara Ardeleanu a spus că vor veni inclusiv 
oameni de afaceri români și francezi și a subliniat: „În condițiile invadării 
Ucrainei de către Rusia, Suceava ar putea deveni foarte interesantă 
pentru investitori, însă depinde de noi să știm să valorificăm partea mai 
puțin plăcută a acestei situații și potențialul pe care-l avem”. La 
eveniment este așteptată și ambasadoarea Franței la București, Laurence 
Auer. În luna mai a anului trecut, Sanda-Maria Ardeleanu a primit din 
partea ambasadoarei Franței Ordinul Național Legiunea de Onoare în 



grad de Cavaler. 
Anișoara 
Revencu 

„Rușii niciodată nu 
au vrut ca Ucraina 
să devină Europa, 
dar deja toată lumea 
a devenit Ucraina” 

monitorulsv.ro 
08.03.22 

- Sunt cuvintele Adelinei Sanduliak, student din Ucraina, translator 
voluntary pentru refugiații care ajung în județul Suceava. 
Adelina Sanduliak este originară din Cernăuți și este student în anul II la 
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava. Tânăra este unul dintre cei 30 de 
translator voluntary din cadrul USV care activează la restaurant și 
hoteluri, în Vama Siret și în gară, pentru ajutorarea refugiaților. […] 

Ionuț Dincă Universitatea 
Transilvania alături 
de două companii, în 
lupta pentru 
finanțarea de 500 de 
milioane de euro 
destinată producției 
de cipuri  

bizbrasov.ro 
09.03.22 

- […] Compania a depus un proiect intitulat „Automotive Systems Smart 
Energy Efficient Transducers-Innovation across value Chain (ASSET 
IxC)”. Parteneri sunt IMT, SC MGM Star Construct SRL, SC Nanopro 
Start MC SRL, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Universitatea 
Babeș-Bolyai (UBB), Universitatea Transilvania din Brașov, 
Universitatea Politehnica București, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 
Universitatea din Pitești – Facultatea de Electronică, Comunicații și 
Calculatoare, Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava, Universitatea 
Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, SC 
Fotonation SRL – Xperi. 
Continental este cel mai mare producător de componente auto din 
România, cu cele două companii prin care își derulează activitatea. 
Compania germană are 7 fabrici în România și circa 20.000 de angajați. 
IMT este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Microtehnologie. 
MGM Star Construct o companie privată specializată în depuneri fizice și 
chimice în vid, litografiei, optică, lucrări de construcții în domeniul civil 
și activități de cercetare și dezvoltare. Compania a mai derulat proiecte 
de cercetare anterior. 
Nanopro Start MC este o firmă de cercetare-dezvoltare cu o vechime de 
14 ani. Compania nu a raportat afaceri în ultimii 5 ani, dar are doar doi 
angajați. 

 


