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suspendă cursurile luni și marți 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Local 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a hotărât sistarea activităților 

didactice în zilele de luni și marți, 26, respectiv 27 februarie, în contextul în care, 

pentru această perioadă, meteorologii au emis cod portocaliu de ger, cu temperaturi 

între minus 8 și minus 22 grade. 

 

Reprezentanții instituției transmit că: „Având în vedere avertizările meteorologice 

și problemele sistemului de termoficare centralizată din orașul Suceava, Consiliul 

de Administrație al Universității a decis reprogramarea activităților didactice din 

zilele de 26 și 27 februarie 2018, cu excepția celor desfășurate în cadrul anului IV 

din programele de licență ale domeniului fundamental Științe Inginerești”. 

 

Reprogramarea activităților didactice se va efectua după un orar stabilit de fiecare 

facultate în parte, pe parcursul semestrului. Cadrele didactice vor desfășura în 

această perioadă alte activități decât cele de predare, prevăzute în fișa postului, cu 

excepția celor menționate mai sus, informează USV. 

 

Activitățile didactice vor fi reluate, conform orarelor stabilite, începând de 

miercuri, 28 februarie 2018. 

 

„Vă asigurăm de întreaga noastră deschidere pentru a găsi cele mai potrivite soluții 

pentru comunitatea academică”, transmite conducerea USV. 
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Universitatea din Suceava a decis 

întreruperea cursurilor din cauza 

gerului. Școlile și grădinițele au 

program normal 

Obiectiv de Suceava Suceava 

 

Rectorul interimar al Universității „Stefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian 

(foto), a anunțat ieri că  în zilele de luni, 26 și marți, 27 februarie 2018 nu se vor 

desfășura activități didactice în cadrul universității sucevene, din cauza frigului. 

 

«Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile și problemele centralei de 

termoficare a orașului Suceava, Consiliul de Administrație al Universității „Stefan 

cel Mare” din Suceava a decis reprogramarea activităților didactice din zilele de 26 

și 27 februarie 2018, cu excepția celor desfășurate în anul 4 din programele de 

licență ale domeniului fundamental Științe Inginerești. Reprogramarea activităților 

se va efectua după un orar stabilit de fiecare facultate în  parte, pe parcursul 

semestrului. Activitățile didactice vor fi reluate, conform orarelor stabilite, 

începând cu miercuri, 28 februarie 2018. Vă asigurăm de întreaga noastră 

deschidere pentru a găsi cele mai potrivite soluții pentru comunitatea academică”, 

a anunțat, ieri, profesorul Dimian. 

 

Rectorul interimar al USV Suceava a declarat că a analizat înainte de a lua această 

decizie graficul temperaturilor din această iarnă, din decembrie, ianuarie și 

februarie. A constatat că prognoza indică cele mai scăzute temperaturi în 

săptămâna ce urmează. „Ținând cont că studenții au fost în vacanță în aceste zile, 

unii întorcându-se în cămine, alții, care fac naveta, trebuind să plece de acasă la 

șase dimineața și să se întoarcă seara la ora opt și neștiind la ce temperatură va 

ajunge agentul termic în campus, am luat această decizie. Avem câteva centrale 

proprii, dar o mare parte din clădiri funcționează în sistem centralizat. Pentru a 

avea condiții optime de cazare și învățare ar fi nevoie de o temperatură a agentului 

termic de 80 de grade Celsius. Pe parcursul întregii ierni, însă, temperatura 

agentului termic din conducte nu a crescut mai sus de 70 de grade. La o 

temperatură exterioară de până la minus 10 grade, se pot asigura condițiile minime 

de cazare și învățământ. Dar când temperatura scade mult mai mult în exterior 

trebuie găsite soluții. Să direcționăm căldura către anumite spații, cum ar fi 

căminele, sau pe anumite corpuri, să renunțăm la apă caldă pentru o zi”, a explicat 

rectorul interimar Mihai Dimian. 

 

El a recunoscut că în cea mai delicată situație din punct de vedere al asigurării 

confortului termic se află corpul vechi  – Corpul A al USV – care se află de mai 

mulți ani în fază de restaurare, întreruptă de mai multe ori din cauza diferendelor cu 

constructorii. Pe de altă parte, au fost avarii pe rețelele de distribuție a agentului 



termic gestionate de firma Thermonet, care au afectat de asemenea furnizarea 

agentului termic în corpurile universității sucevene, avarii pe care firma susține că 

le-a remediat. „Centrala Bioenergy a funcționat în regim de avarie, în toată această 

iarnă. Nu știm la ce să ne mai așteptăm. Pentru instalarea unei centrale proprii ar 

trebui alte investiții de făcut și nu ne așteptăm să primim fonduri guvernamentale 

în acest sens, deocamdată. Fondurile europene sunt mai greu de accesat pentru că 

avem deja două proiecte în derulare, unul pentru reabilitarea terenului de sport cu 

balonul aferent și altul pentru dotări în cadrul universității, altele decât cele vizând 

furnizarea de agent termic”, a explicat rectorul interimar Mihai Dimian. 

 

Rectorul titular al USV, devenit ministru al Educației, nu găsea soluții la începutul 

anului la problema căldurii 

 

La începutul acestui an, «Obiectiv de Suceava» arăta că la începutul lunii ianuarie, 

în  Corpul A al Universității „Stefan cel Mare”, clădire veche de peste 50 de ani, 

temperatura medie nu depășea 14 grade Celsius.  Peste 1.000 de studenți și zeci de 

profesori universitari de la trei facultăți tremurau de frig în sălile de curs. 

Conducerea USV recunoștea atunci problema, dând vina pe niște constructori care 

nu s-au ținut de cuvânt, promițând că situația va fi rezolvată anul viitor. 

 

Prorectorul USV, profesorul universitar doctor Stefan Purici, a recunoscut atunci 

situația. El a explicat că din toate corpurile Universității sucevene, Cantina, 

Bazinul și un laborator au centrale termice proprii. Celelalte corpuri sunt racordate 

la sistemul public de furnizare a agentului termic. Exceptând Corpul A, toate 

celelalte corpuri au fost modernizate, anvelopate, unele chiar din faza de 

construire. Corpul A nu a fost încă modernizat, deși aici învață circa 1.000 de 

studenți din cei 9.000 de cursanți ai USV, pe toate ciclurile – licență, masterat, 

doctorat. „Prima mare problemă este că această construcție nu este anvelopată. 

Nici acoperișul nu corespunde normelor actuale, fiind scurgeri de căldură spre 

exterior, nefiind suficient izolat. Din anii ’70 nu s-au mai făcut lucrări în acest 

sens”, a explicat atunci prorectorul Stefan Purici. 

 

Rectorul Universității „Stefan cel Mare” Suceava, actualul ministru al Educației, 

Valentin Popa, a confirmat atunci problema, arătând că un proiect pentru 



reabilitarea și modernizarea Corpului A al USV este demarat de mai bine de 8 ani. 

„Din păcate, contractantul lucrării nu și-a respectat termenele și ca atare contractul 

a fost reziliat la începutul anului 2017. De atunci lucrăm la documentația pentru 

atribuirea unui nou contract de lucrări. Noi sperăm că resursele financiare necesare 

vor fi asigurate, nu știm care este suma exactă necesară pentru că acum suntem în 

perioada reactualizării documentațiilor”, a  mai arătat rectorul USV Suceava de 

atunci, Valentin Popa. Ulterior,  rectorul își exprima temerile mult mai tranșant. 

„Suntem într-un sistem de avarie când afară sunt -3 grade, mă gândesc ce se va 

întâmpla când afară vor fi -13 grade, dar -20? Avem o temperatură a agentului 

termic care ne sosește în toate punctele termice de 63 de grade și un debit aproape 

la jumătate față de anul trecut. Apa ajunge în calorifere cu 25 de grade”, arăta 

rectorul Popa, avertizând că „în curând nu se va mai putea sta în camere, iar în 

spațiile de învățare e un dezastru total. Nu aș putea ține ore în aceste condiții. La 

finele săptămânii trecute, ultimele ore s-au ținut cu paltoane și mănuși”, a transmis 

rectorul Valentin Popa la sfârșitul lunii ianuarie, înainte de a deveni ministru al 

Educației. 

M.T. Cursuri suspendate, luni și marți, 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava 

www.newsbucovina.ro Social Consiliul de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a decis 

suspendarea cursurilor în zilele de luni și marți, 26 și 27 februarie 2018, cu 

excepția celor desfășurate în ultimul an la domeniul „Științe Inginerești”. 

„Având în vedere avertizările meteorologice și problemele sistemului de 

termoficare centralizată din orașul Suceava, Consiliul de Administrație al 

Universității a decis reprogramarea activităților didactice din zilele de 26 si 27 

februarie 2018, cu excepția celor desfășurate în cadrul anului 4 din programele de 

licență ale domeniului fundamental Științe Inginerești”, a anunțat conducerea 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

 

Potrivit sursei citate, reprogramarea activităților didactice se va efectua după un 

orar stabilit de fiecare facultate în parte, pe parcursul semestrului. 

 

De asemenea, cadrele didactice vor desfășura în această perioadă alte activități 

decât cele de predare, prevăzute în fișa postului. 

„Activitățile didactice vor fi reluate, conform orarelor stabilite, începând de 

miercuri, 28 februarie 2018. Vă asigurăm de întreaga noastră deschidere pentru a 

găsi cele mai potrivite soluții pentru comunitatea academică”, menționează 

http://www.newsbucovina.ro/


conducerea USV. 

 

Precizăm că județul Suceava se află sub cod galben de ger până luni dimineața la 

ora 3:00 când intră sub o atenționare cod portocaliu de frig persistent care va fi 

valabilă până în data de 1 martie. 

 

Meteorologii menționează că temperaturile vor coborî până la -22 de grade 

Celsius, dar că rafalele vântului vor accentua senzația de frig. 

S.M. Studenții de la USV nu vor face 

cursuri luni și marți 

www.newsme.ro Actualitate Din cauza faptului ca meteorologii au anunțat cod portocaliu de ger pentru 

jumătate din țară, județul Suceava fiind afectat, conducerea Universității Sucevene 

anunță suspendarea cursurilor în zilele de luni și marți. Reprezentanții acesteia 

anunță că: 

 

„Având în vedere avertizările meteorologice și problemele sistemului de 

termoficare centralizată din orașul Suceava, Consiliul de Administrație al 

Universității a decis reprogramarea activităților didactice din zilele de 26 și 27 

februarie 2018, cu excepția celor desfășurate în cadrul anului IV din programele de 

licență ale domeniului fundamental Științe Inginerești”. 

 

Activitățile didactice vor fi reluate, conform orarelor stabilite, începând de 

miercuri 28 februarie 2018. 

_________ Din cauza frigului, cursuri 

întrerupte la USV 

www.radiotop.ro Știri IDEM 

 


