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Elevii suceveni stau
acasă luni și marți,
studenții de la USV
fac cursuri

Obiectiv de Suceava Local

Toate școlile din județ vor fi închise luni și marți
din cazua temperaturilor foarte scăzute înregistrate
în județ și în toată țara. Orele vor fi recuperate, în
conformitate cu un calendar pe care fiecare unitate
de învățământ îl stabilește în propriul consiliu de
administrație. Singura instituție de învățământ din
județ unde cursurile vor avea loc astăzi este
Universitatea „Stefan cel Mare”.

Studenții de la USV vor merge la cursuri, în ciuda
condițiilor meteo

Rectorul Valentin Popa a anunțat că, în ciuda
condițiilor meteorologice nefavorabile, studenții
vor merge totuși la cursuri, întrucât au mai rămas
doar două săptămâni până la sesiunea de examene
din iarnă și în această perioadă se susțin colocviile

„Nu avem cum să recuperăm. Mai avem doar două
săptămâni de școală. Nu putem modifica structura
anului universitar. Studenții care nu vor reuși să
ajungă la cursuri vor recupera orele pierdute în
cele două săptămâni rămase. Grija noastră este să
asigurăm agentul termic la temperatura minimă.



Aceste două săptămâni sunt săptămâni de
recuperări, de colocvii, motiv pentru care, dacă
unii studenți nu vor reuși să ajungă, nu va fi o
problemă foarte mare”, a transmis ieri rectorul
Valentin Popa.

Adi Pîrgaru CSU Suceava a
demarat pregătirea
de iarnă

(07.01.2017)
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Vacanţă de iarnă s-a încheiat pentru handbaliştii
echipei Universitatea Suceava. Elevii antrenorilor
Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei au revenit la
antrenamente la finele acestei săptămâni pentru a
pregăti a doua parte a campionatului Ligii
Naţionale.

La primul antrenament desfăşurat la sala Liceului
cu Program Sportiv din Suceava au fost prezenţi
16 din cei 18 componenţi ai lotului, doi jucători
lipsind motivat, din cauza unor probleme medicale.
Este vorba de bosniacul Saşa Puljizovic, handbalist
acuză o răceală şi se va alătura colegilor zilele
următoare, şi portarul Cristian Tcaciuc, care are o
complicaţie la gât, acolo unde s-a mai operat, iar
zilele acestea trebuie să meargă la Cluj, la control.
Studenţii suceveni au început pregătirea cu
antrenamente uşoare, de reacomodare la efort, mai
exact cu jocuri complementare precum fotbalul, iar
de luni vor intra în program normal.
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_______ Cursurile vor fi
suspendate luni și
marți în școlile din
județul Suceava din
cauza condițiilor
meteo nefavorabile
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Cursurile în grădinițe, școli și liceele din județul
Suceava vor fi suspendate luni și marți din cauza
condițiilor meteo nefavorabile, a decis, sâmbătă
după amiaza, Comitetul Județean pentru Situații de
Urgență Suceava. Potrivit inspectorului general
școlar al județului Suceava, Gheorghe Lazăr, CJSU
Suceava a decis suspendarea cursurilor în unitățile
de învățământ din județ din cauza în condițiile în
care județul se află sub două avertizări cod galben
de ger și ninsori viscolite. Cursurile care nu se vor
efectua în zilele de luni și marți vor fi recuperate
până la sfârșitul semestrului școlar, conform
deciziilor consiliilor de administrație ale unităților
de învățământ. Cursurile Universității „Ștefan cel
Mare” se vor relua de luni. Rectorul USV,
prof.univ. dr. Valentin Popa, a declarat că nu s-a



luat decizia de suspendare a cursurilor universitare
întrucât nu sunt motive.


