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Sinteza articolului 

Oana Nuțu 5 tiruri cu ajutoare 
din Regatul Unit, 
distribuite către 
centre din Ucraina și 
România, prin 
Centrul USV de 
consiliere a 
refugiaților 
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12.04.22 

- Încă de la începutul conflictului de pe teritoriul Ucrainei, Universitatea 
„Ștefan Cel Mare” din Suceava (USV) s-a implicat activ în sprijinirea 
refugiaților, acumulându-se mii de nopți de cazare și mese oferite gratuit 
refugiaților, precum și zeci de mii de ore de traducere, consiliere a 
refugiaților, sortare și distribuire a ajutoarelor, realizate de sutele de 
voluntari, profesori și studenți, din cadrul Centrului USV de consiliere a 
refugiaților, coordonat de prof.univ.dr. Mihai Dimian. 
Mulțumirile universitarilor se îndreaptă spre echipa de sprijin de la 
Speednet International Ltd (Hereford, Regatul Unit), coordonată de 
Mihaela Reynolds, tuturor companiilor și persoanelor din Regatul Unit 
care au contribuit până acum la strângerea și transmiterea către Centrul 
USV a cinci tiruri de produse umanitare. Sub coordonarea lectorului 
univ.dr. Lucian Gheorghe Păscuț, aceste produse au fost distribuite către 
centre de pe teritoriul Ucrainei (din regiunile Cernăuți și Vinița), către 
centre de refugiați din județele Suceava și Botoșani, dar și către 
magazinul cu produse gratuite pentru refugiați amenajat recent la 
Observatorul Astronomic al USV, care este utilizat zilnic de aproximativ 
100 de familii refugiate în zona Sucevei. 
La inițiativa lansată de către Mihaela Reynolds s-au alăturat și alți 
oameni inimoși, care au contribuit din plin la realizarea acestui ajutor 
umanitar: Kofor S.R.L, AVG International Courier, Daisy Day Nursery – 
Barry, Comcen, Ross on Wye for Ukraine – KTS Crafts, Dunhelm, Tesco, 
Nuffield hospital Intercity Removals, Haygrove, Hinton 10 Salon, Central 
Tupsley Community Group, Height Safety, Our Lady Schools, Arkwright 
Owens, Clear Storage Hereford, împreună cu mulți alți oameni simpli, 
care, mișcați de situația din Ucraina, au decis să se implice. 
Mulțumirile se îndreaptă și către Așezământului de Copii „Sfântul Ierarh 
Leontie” din Rădăuți, pentru sprijinul oferit în asigurarea 
transporturilor, prin directorul Pr. Iustin Tănase și Maica Ecaterina, 
precum și directorului firmei Global Design Suceava, Florin Croitoru, 
pentru punerea la dispoziție a unei hale de depozitare a ajutoarelor. 
Această activitate din cadrul Centrului USV a fost posibilă prin efortul 
studenților voluntari implicați în sortarea și gestionarea ajutoarelor și 
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12.04.22 magazinului pentru refugiați, în special al studenților din cadrul 
Facultății de Silvicultură a USV și al Asociației Studenților din 
Universitatea Suceava. 
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- Public speaking - 
succesul unui 
adevărat lider, 
dezbatere organizată 
de USV 
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- După lansarea, încă din anul 2019, a Dezbaterilor academice în domeniul 
comunicării și relațiilor publice, continuate cu invitați de marcă în fiecare 
an universitar, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC), în 
colaborare cu Centrul de Reușită Universitară din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, propune studenților de la Specializarea 
Comunicare și relații publice o nouă întâlnire de excepție.  
Invitatul special al dezbaterii de miercuri, 13 aprilie 2022, ora 1200, din 
Sala Senatului (corpul A), este Sorin Popa, președintele Maxwell 
Leadership Romania, cu o vastă experiență în calitate de Coach 
Independent, Teacher și Consultant certificat prin Metoda Maxwell 
DISC. Menționăm faptul că John Maxwell se menține la nivel 
internațional drept cel mai important autor de leadership, cu o 
bibliografie de peste 80 de volume publicate pe parcursul a 30 de ani. 
Din cariera distinsului invitat, punctăm doar faptul că, prin activitatea sa 
permanentă, sprijină companiile românești și străine să integreze 
principiile de leaderhsip, iar la invitația președintelui Horacio Cartes, în 
anul 2016, a făcut parte din trainerii internaționali care l-au însoțit pe 
John C. Maxwell, pentru a antrena, în 4 zile, un număr de 15.000 oameni 
din Paraguay, în vederea dobândirii abilităților necesare unui lider de 
succes.  
La această întâlnire cu tema Public Speaking – succesul unui adevărat 
lider, studenții vor avea posibilitatea să aprofundeze rolul comunicării 
corecte în spațiul social, ca fundament al dezvoltării viitorilor lideri atât 
de necesari în contextul actual al unei lumi marcate de lipsa empatiei 
comunicaționale, infodemie și fake news. 
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- Primăria Suceava, 
100.000 de lei 
pentru „Lira de 
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- Primăria Suceava va finanța cu 100.000 de lei cea de-a 41-a ediție a 
Concursului Național de Interpretare Instrumentată „Lira de Aur”, 
programată între 27 și 29 mai. Pentru organizarea evenimentului, 



Aur”. Invitații 
speciali, recital 
extraordinar în 
Auditorium-ul 
„Joseph Schmidt” 

municipalitatea va încheia un parteneriat cu Asociația de Părinți și 
Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”. Proiectul de 
hotărâre a fost inițiat de primarul Ion Lungu și va fi aprobat în ședința 
de joi, 14 aprilie, a Consiliului Local. Festivitatea de deschidere a 
Concursului Național „Lira de Aur” și recitalul extraordinar susținut de 
invitații speciali vor avea loc în Auditorium-ul „Joseph Schmidt” a 
Universității „Ștefan cel Mare”. Probele de concurs, gala finaliștilor și 
festivitatea de premiere se vor desfășura în sălile puse la dispoziție cu 
titlu gratuit de Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”. 

Dan Pricope Licitație amânată 12 
zile pentru căminul 
studențesc de 800 
de locuri de la 
Moara 
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- Compania Națională de Investiții a amânat până pe 18 aprilie licitația 
pentru proiectarea și execuția lucrărilor la căminul studențesc de la 
Moara. Inițial, termenul final de depunere al ofertelor a fost stabilit 
pentru 6 aprilie, dar urmare a cererilor de clarificări formulate, CNI a 
suspendat pe data de 6 aprilie licitația pentru ca, ulterior, să anunțe că 
data finală de depunere a ofertelor va fi prelungită cu 12 zile. 
Firmele de proiectare și de construcții mai au aproape două săptămâni la 
dispoziție pentru a pregătit ofertele tehnice și financiare pentru licitația 
organizată de Compania Națională de Investiții în vederea realizării unui 
cămin cu 826 de locuri de cazare pentru studenți. Vor fi amenajate 407 
camere, în fiecare putându-se care două persoane și 12 camere vor fi 
amenajate pentru persoane cu dizabilități. Căminul se va dota cu toate 
tipurile de instalații interioare și se va racorda la utilitățile de tip urban 
existente la limita de proprietate sau proprii, realizate prin grija 
beneficiarului final. Incinta se dotează și cu gospodărie de apă pentru 
incendiu. 
Valoarea estimată de finanțatorul lucrărilor – Compania Națională de 
Investiții SA – este de peste 20 de milioane de euro, fără TVA, mai exact 
101.442.919,82 lei, fără TVA. Cheltuielile pentru obținerea și amenajarea 
(s.red.) terenului sunt de 1.156.459,55 lei iar cele de proiectare și 
asistență tehnică a proiectantului au fost estimate la suma de 
2.254.324,26 lei. În ceea ce privește cheltuielile pentru investiția de bază 
– estimate global la suma de 96.098.871,40 lei, fără TVA – acestea se 
compun din: lucrările efective la construcții și instalații, evaluate la 
73.942.472,30 lei, la care se adaugă partea de montaj estimată la 
2.231.652,63 lei, fără partea de „utilaje cu montaj” pentru care a fost 
estimată suma de 11.158.263,13 lei, în vreme ce pentru „utilaje fără 
montaj și echipamente de transport” a fost estimată suma de 880.352,60 
lei, diferența de 7.886.130,75 lei fără TVA fiind destinată pentru celelalte 
„Dotări”. În ceea ce privește „alte cheltuieli”, care nu au fost incluse la 



capitolul cu privire la cheltuieli cu investiția de bază, suma estimată este 
de 1.933.264,61 lei din care: 1.546.611,69 lei pentru organizare de șantier 
și 386.652,92 lei pentru cheltuieli conexe cu organizarea de șantier. [...] 

- Pericol la pliculeț. 
Cât de toxice sunt 
pentru organism 
vopselele folosite 
pentru a colora 
ouăle de Paște 
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- Otravă la pliculeț. Asta se vinde în piețe în ultima vreme. Multe dintre 
plicurile cu vopsea pentru ouăle de Paște sunt pline de substanțe toxice. 
În căutarea unui preț mai bun, gospodinele riscă sănătatea lor și a celor 
dragi. 
[…]Chiar dacă nu sunt consumate direct, substanțele toxice pot ajunge în 
albuș și apoi în organism, unde pot provoca tulburări digestive. Pericolul 
este cu atât mai mare cu cât unele au efecte cancerigene. Iar riscul pentru 
copii e și mai mare. Specialiștii ne recomandă să consumăm doar 
produse autorizate. 
Mircea Oroian – Universitatea Ștefan cel Mare:  Am in mână patru 
coloranți alimentari care sunt utilizați în perioada pascală. Toți cei 4 sunt 
aprobați prin regulamentul Uniunii Europene din 2011. 
Gabriela Băncilă – DSP Suceava: Nici acelea nu sunt 100% garantate 
pentru că tot sunt produse chimice, dar cel puțin trec printr-un control 
de calitate.  
Cei care vor să pună pe masă produse mai sănătoase pot să-și facă acasă 
vopsea naturală, ca pe vremea bunicilor. 
„Pentru vopsirea ouălor cel mai indicat este ceva natural, coji de ceapa 
roșie. Vopselele astea, chimicalele astea, nu știu câtă încredere avem în 
ele.” 
Inspectorii sanitari spun că în următoarele zile vor fi mai multe controale 
atât în piețe, cât și în magazine. 
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