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Studenții și 
profesorii 
Universității „Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava oferă 
asistență refugiaților 
ucraineni 
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- Aproximativ 500 de studenți și profesori de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV) s-au oferit să acorde asistență refugiaților 
ucraineni care fug din calea războiului ruso-ucrainean,se spune într-un 
comunicat al instituției de învățământ superior sucevene. 
„În prezent, peste 500 de voluntari, studenți ai USV, dar și profesori, 
oferă asistență celor care pleacă din calea războiului. Aproximativ 200 
dintre studenții implicați au semnat contracte de voluntariat în cadrul 
Centrului de ajutor și consiliere pentru refugiați al USV, restul fiind 
implicați în activități de voluntariat la nivelul facultăților.   
În activitățile Centrului sunt implicați și cei doi lectori din cadrul 
Lectoratelor de limba română pe care USV le are deschise la 
Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (Ioana Daniela Balauță) și 
Universitatea Politehnică din Odessa (Dan Nicolae Popescu). Un efort 
deosebit depun studenții USV originari din Ucraina și Republica 
Moldova, sarcina lor fiind aceea de a oferi consiliere cetățenilor ucraineni 
refugiați pe teritoriul României, în calitate de interpreți pentru limba 
ucraineană și rusă”, se spune, potrivit edumanger, în comunicatul USV. 
Potrivit aceluiași comunicat, voluntrarii vor activa în mai multe zone din 
municipiul Suceava, dar și la nivelul județului. Printre acestea se numără 
tabăra mobilă de la stadionul din Siret, Punctul de trecere a frontierei 
Siret, Gara Burdujeni, Căminul BICOM, Centrul dedicat refugiaților de 
la Școala Gimnazială „Miron Costin”, Iulius Mall Suceava, Aeroportul 
Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, Mandachi Hotel & Spa, Murillo, 
Punctul de trecere a frontierei Rădăuți-Prut și Sala de Sport din 
Dumbrăveni. 
În momentul de față, în spațiile Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava sunt cazate 60 de persoane pe noapte, în camere prevăzute cu 
două paturi. Acestea au masa asigurată la restaurantul universității, pe 
baza unor tichete care pot fi folosite pentru prânz sau cină. 
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- ”Locul individului în 
sistemul şcolar 
francez : construcţia 
cetăţeanului”, tema 
dezbaterii propusă 
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- Seria activităților derulate de Alianța Franceză în cadrul Lunii 
Francofoniei la Suceava continuă cu conferința La place des individus 
dans le système scolaire français : la construction du citoyen/ Locul 
individului în sistemul școlar francez : construcția cetățeanului care va 
avea loc pe data de 16 martie 2022, ora 18.00, în Sala de lectură a 



de Alianţa Franceză 
Suceava în această 
săptămână 

Bibliotecii Universității « Ștefan cel Mare » din Suceava, corp E. 
Invitatul acestei săptămâni este Michel Monsauret, fost Atașat de 
cooperare educativă al Ambasadei Franței în România și coordonator al 
Alianțelor franceze din România în perioada 2017-2021. Michel 
Monsauret își începe cariera în cadrul Universității din Reims 
Champagne-Ardennes ca Delegat cu relațiile europene și internaționale 
(1992-1995) și Inspector al Educației Naționale pentru Academiile din 
Lille și Reims (1998-2003). 
Cariera sa de diplomat debutează în anii ’90, fiind, pe rând, Director al 
Biroului de cooperare lingvistică și educativă al Ambasadei Franței din 
Țările de Jos (1995-1998), Atașat de cooperare educativă al Ambasadei 
Franței din Regatul Unit (2007-2010), Atașat de cooperare educativă al 
Ambasadei Franței din România (20017-2021). 
Michel Monsauret este un vechi prieten al Biroului Francez din Suceava, 
pe care l-a vizitat încă din anul 2018, când, împreună cu fosta directoare 
a Institutului Francez din România, Hélène Roos, a avut mai multe 
întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale în vederea depunerii 
dosarului înființării unei Alianțe Franceze la Suceava. 
Conferința de miercuri își propune să prezinte sistemul de învățământ 
francez precum și modalitățile prin care acesta contribuie la formarea 
cetățeanului francez de azi. Bazată pe o îndelungată experiență în cadrul 
sistemului școlar universitar și preuniversitar și pe o fină cunoaștere a 
realităților socio-economice și educative franceze, conferința se 
adresează tuturor profesorilor și studenților francofoni care doresc să 
aprofundeze aspecte referitoare la sistemul educativ francez și la modul 
de funcționare al acestuia. 
Activitatea este organizată de Alianța Franceză din Suceava în colaborare 
cu Biblioteca USV, Centrul de Reușită Universitară, Asociația 
Profesorilor Francofoni precum și Direcția Județeană pentru Cultură 
Suceava. 
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- Secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ionuț 
Banciu, a anunțat că pe site-ul ministerului pe care îl conduce a fost 
lansat în dezbatere publică  prima versiune a Strategiei Forestieră 
Naționale 2022 – 2031. Cetățenii interesați pot consulta documentul pe 
site-ul ministerului, la secțiunea „Transparență decizională”  și pot 
transmite observații și recomandări la adresa  evaluare impact@ 
mmediu.ro, până în data de 18 martie.  
Strategia a fost realizată de către Ministerul Mediu, Apelor și Pădurilor, 
în parteneriat cu cele două facultăți de profil silvic de la Universitatea 
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publică Transilvania din Brașov și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, iar 
pentru elaborarea ei au fost consultați factorii interesați (proprietari de 
păduri, ONG-uri, actori din industria lemnului).  
Prin strategie sunt propuse, printre altele, măsuri ce vizează susținerea 
comunităților rurale, un control mai eficient al managementului 
forestier, reducerea impactului exploatării pădurilor, îmbunătățirea 
legislației sau reducerea birocrației.  
De exemplu, în strategie sunt menționate măsuri pentru asigurarea 
securității energetice a comunităților locale care folosesc lemnul de foc 
pentru încălzirea locuințelor. În acest sens, este propusă reducerea TVA 
pentru lemnul de foc, dar și măsuri pentru creșterea eficienței energetice 
a locuințelor.  
În strategie sunt și măsuri ce țin de schimbările climatice, una dintre ele 
fiind înființarea unor culturi pentru celuloză. Acesta ar urma să 
înlocuiască plasticul folosit pentru ambalaje.  
De asemenea, pentru strategie este prevăzută creșterea rolului decizional 
al proprietarilor de pădure, dar și limitarea fragmentării proprietății, 
astfel încât fondul forestier să fie gestionat mai eficient. Tot pentru 
proprietari sunt propuse scutiri de taxe pentru „comportament 
responsabil”, astfel încât aceștia să nu mai considere că deținerea 
fondului forestier este un efort.  […] 
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Începe 
autorecenzarea 
online, prima etapă 
a Recensământului 
populaţiei şi 
locuinţelor 
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- Astăzi începe autorecenzarea, etapă de colectare a datelor de la populaţie 
în cadrul recensământul populaţiei şi locuinţelor, a informat Direcţia 
Judeţeană de Statistică Suceava. 
Potrivit directorului executiv Daniela Ştirbu, autorecenzarea poate fi 
online, se poate efectua de pe echipamente informatice proprii sau de pe 
tabletele puse la dispoziţie prin intermediul primăriilor. 
Astfel, accesând platforma de autorecenzare de pe site-ul 
Recensamantromania.ro, o persoană din familie va completa formularul 
de preînregistrare, declarându-i pe toţi membrii gospodăriei. Ulterior, 
fiecare dintre aceştia vor primi câte un link care va conduce la 
chestionarul individual de recensământ, după completarea acestuia 
apăsându-se butonul „finalizare”, pentru transmiterea în baza de date a 
recensământului. Autorecenzarea este disponibilă populaţiei în perioada 
14 martie – 15 mai 2022. Persoanele salariate care se autorecenzează prin 
intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită. 
Pe de altă parte, autorecenzarea online asistată se poate face în spaţii 
special amenajate de fiecare primărie, fie de pe tabletele recenzorilor. 
În municipiul Suceava au fost amenajate şapte centre de autorecenzare 



asistată, la sediile primăriei din Suceava şi Burdujeni, la Teatrul Matei 
Vişniec, Universitatea Ştefan cel Mare, Şcoala Gimnazială Ion Creangă, 
Şcoala Gimnazială Grigore Ghica Voievod şi Shopping City Center. 
După epuizarea acestei etape, în cazul celor care nu au procedat la 
autorecenzare, în intervalul 16 mai – 17 iulie a.c. are loc colectarea datelor 
la domiciliu, de către recenzori. Recensământul populaţiei şi locuinţelor 
din 2022 este primul din ţara noastră organizat integral în format digital, 
cu respectarea precauţiilor sanitare impuse de pandemia COVID-19. 
România se află la al treisprezecelea recensământ din istorie şi al 
patrulea după Revoluţia din 1989. 

 


