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- 20 de voluntari de la 
USV vor acționa pe 
„frontul” din vama 
Siret 

svnews.ro 
15.03.22 

- Având în vedere faptul că la nivelul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a fost înființat Centrul de ajutor și consiliere pentru refugiați, cu 
scopul de oferi sprijin prin voluntarii săi persoanelor refugiate din 
Ucraina, Instituția Prefectului a solicitat sprijinul instituției de 
învățământ prin repartizarea a 10 voluntari care să poată asigura în 
regim de permanență activități de asistență, consiliere, îndrumare și 
traducere (limba ucraineană/rusă/engleză) în Punctul de Trecere a 
Frontierei Siret, precum și a unui număr de 10 voluntari care să sprijine 
activitatea ONG-urilor prezente, a autorităților publice și a personalului 
ISU, SMURD, prin oferirea de mese calde, apă, ceai și materiale de strictă 
necesitate. Conducerea universității a dat curs solicitării, urmând ca în 
perioada imediat următoare să fie definitivate aspectele organizatorice 
ale participării celor 20 de voluntari la acțiunile de asistență umanitară 
din PTF Siret. 
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- Demonstrații de 
auto-apărare și prim 
ajutor, la Facultatea 
de Drept a USV 

stirilevivafm.ro 
15.03.22 

- În data de 7 martie 2022, cu ocazia Zilelor USV, Facultatea de Drept și 
Științe Administrative a organizat, în campusul universitar sucevean, o 
acțiune cu caracter practic privind tehnicile de autoapărare, acordare de 
prim-ajutor în situații de urgență și tehnici de investigare criminalistică. 
Luptătorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale al I.P.J. Suceava au 
prezentat diverse moduri de intervenție, măsuri de autoapărare și 
imobilizare a infractorilor, iar specialiștii din domeniul situațiilor de 
urgență au prezentat tehnici de acordare a măsurilor de prim-ajutor a 
persoanelor, victime ale unor infracțiuni sau accidente. 
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15.03.22 Studenții de la specializarea Drept au ,,orchestrat” scena unei fapte cu 
violență, prezentând principalele activități criminalistice în cazul unei 
cercetări la locul faptei, pentru infracțiunea de „omor”. Aceștia au dat un 
caracter real prezentării, prin ridicarea amprentelor și a probelor 
genetice, precum și prin imaginea unei veritabile echipe de criminaliști. 
Activitățile au fost puse în scenă de către cadre didactice colaboratoare 
ale FDSA: lector colaborator, General de brigadă (rez.) Ion BURLUI, 
lector colaborator, Colonel (rez.) Cristian Augustin CUCOREANU și 
asistent colaborator Andrei CEOBANU, sub coordonarea doamnei decan 
– conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU. 
„Cu acest prilej, cadrele didactice implicate în organizarea evenimentului 
aduc mulțumiri specialiștilor S.A.S Suceava, I.S.U Suceava și S.C. ANA-
ROM S.R.L. Suceava pentru implicare și pentru profesionalismul 
dovedit.”, a transmis lector univ.dr. Codruț Șerban – Serviciul de Relații 
Publice, Comunicare și Imagine Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 
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- Peste cinci sute de 

voluntari ai USV, 

profesori și studenți, 

oferă asistență 

ucrainenilor care 

pleacă din calea 

războiului 

crainou.ro 
15.03.22 

- Încă de la începutul conflictului militar din Ucraina, Universitatea Ștefan 
cel Mare din Suceava, cu ajutorul profesorilor și al studenților voluntari, 
a venit în sprijinul autorităților locale, pentru a oferi sprijinul necesar 
persoanelor refugiate care ajung pe teritoriul României prin punctul de 
trecere a frontierei Siret, a anunțat recent instituția academică 
suceveană. 
Potrivit sursei citate, în prezent, peste 500 de voluntari, studenți ai USV, 
dar și profesori, oferă asistență „celor care pleacă din calea războiului”. 
Totodată, aproximativ 200 dintre studenții implicați au semnat 
contracte de voluntariat în cadrul Centrului de ajutor și consiliere pentru 
refugiați al USV, ceilalți fiind implicați în activități de voluntariat la 
nivelul facultăților. 
 Centrul funcționează sub îndrumarea prof. univ. dr. Mihai Dimian, 
prorector al USV. 
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 Odesa (Dan Nicolae Popescu). 
USV a transmis că un efort deosebit depun studenții USV originari din 
Ucraina și Republica Moldova, sarcina lor fiind de a oferi consiliere 
cetățenilor ucraineni refugiați pe teritoriul României, în calitate de 
interpreți pentru limba ucraineană și rusă. În acest sens, un ajutor 
special vine din partea șefului lucrări dr. ing. Alexei Savin, cadru didactic 



la Facultatea de Silvicultură (USV), voluntar la Vama Siret. 
Sursa citată subliniază că fiecare voluntar are sarcini „bine trasate și 
acționează în funcție de nevoi”. 
Astfel, celor care sunt implicați în activitățile de traducere și 
interpretariat li se adaugă cei care gestionează sortarea și manipularea 
produselor venite din donații, necesare persoanelor refugiate. 
„Voluntarii creează legături, găsesc soluții eficiente într-un timp scurt și 
au grijă ca toată lumea să ajungă la destinație în condiții de siguranță. 
Suntem mândri de studenții noștri, care, pe lângă faptul că au dat dovadă 
de un comportament exemplar pe durata stării de alertă și au contribuit 
decisiv la buna desfășurare a activităților didactice, în prezent, fără a 
neglija obligația de a fi prezenți la ore, pentru a nu întrerupe formarea 
lor profesională, s-au angajat masiv în acordarea asistenței celor ajunși 
în situație critică. Ei demonstrează încă o dată că, înainte de toate, sunt 
Oameni, sunt cetățeni demni și sunt solidari cu cei care caută apărare în 
fața războiului” menționează USV. 
Activitatea se desfășoară în mai multe zone de interes la nivel de 
municipiu, dar și la nivelul județului, precum: 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 Ștefan cel Mare, 
Mandachi Hotel & Spa, Murillo, Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți-
Prut și sala de sport din Dumbrăveni. 
„De asemenea, o contribuție importantă o au și conf. univ. dr. Otilia 
Clipa, cadru didactic la Facultatea de Științe ale Educației, și lector. univ. 
dr. Marcela Șlusarciuc, de la Facultatea de Istorie și Geografie. Cele două 
cadre didactice sunt implicate în mod direct în activități de voluntariat, 
împreună cu studenții facultăților de care aparțin. Studenții voluntari de 
la specializarea Asistență socială (FIG) oferă sprijinul necesar anumitor 
clinici private de pediatrie, în vederea traducerii simultane, iar cei de la 
Științele Educației au organizat activități educaționale sistematice, 
ambele demersuri vizând copiii persoanelor refugiate din Ucraina” arată 
USV. […] 

- Locul individului în 
sistemul școlar 
francez: construcția 
cetățeanului 

crainou.ro 
15.03.22 

- Seria activităților derulate de Alianța Franceză în cadrul Lunii 
Francofoniei la Suceava continuă cu conferința „La place des individus 
dans le systeme scolaire français: la construction du citoyen/ Locul 
individului în sistemul școlar francez: construcția cetățeanului” care va 
avea loc pe data de 16 martie, ora 18:00, în Sala de lectură a Bibliotecii 
Universității Ștefan cel Mare din Suceava, corp E. 
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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). […] 

 


