
1 

 

Revista presei – MIERCURI, 11 MARTIE 2020 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 

Pagina 

Sinteza articolului 

- Universitatea din 

Suceava restrânge 

temporar anumite 

activități 

desfășurate în 

campus 

Monitorul de 

Suceava 

10.03.20 

11.03.20 

Ultima ora 

local 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a adoptat o serie de 

măsuri pentru a limita răspândirea cu noul coronavirus COVID19. 

Conducerea instituției a decis să restrângă anumite activități desfășurate în 

campusul universitar: 

suspendarea activităților tutoriale și asistate desfășurate în campus pentru 

studenții de la Învățământ la distanță, precum și pentru programele de 

Conversie profesională, până pe data de 26 martie 2020. Activitățile 

didactice din această perioadă vor fi reprogramate în semestrul al II-lea; 

suspendarea activităților desfășurate cu publicul în Complexul de Natație 

și Kinetoterapie, Planetariu și Observatorul Astronomic, Sala de sport și 

terenul de sport acoperit, inclusiv a celor derulate în baza contractelor 

încheiate cu terți, până pe data de 26 martie 2020; 

anularea tuturor manifestărilor studențești științifice, cultural artistice și 

sportive, până la data de 26 martie 2020; 

sistarea mobilităților externe pentru studenți și cadre didactice și a vizitelor 

externe, până la data de 26 martie 2020; 

limitarea mobilităților interne pentru studenți și cadre didactice, inclusiv a 

deplasărilor la domiciliul aflat în alte localități, până la data de 26 martie 

2020;amânarea consultațiilor pentru bacalaureat, până la o dată ce va fi 

comunicată ulterior; impunerea de norme stricte de igienă și ordine în toate 

spațiile în care se desfășoară activități didactice; 

amplasarea în toate spațiile universității de materiale și substanțe 

dezinfectante. Conducerea universității a dispus impunerea de norme 

stricte de igienă și ordine în toate spațiile în care se desfășoară activități 

didactice și amplasarea în toate spațiile universității de materiale și 

substanțe dezinfectante. În ceea ce privește studenții cazați în căminele 

universității, Consiliul de Administrație a recomandat limitarea timpului 

petrecut în afara campusului, inclusiv amânarea deplasărilor la sfârșit de 
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săptămână către localitățile de reședință, precum și respectarea strictă a 

măsurilor de igienă și a regulilor recomandate de Ministerul Sănătății. 

Având în vedere posibilitatea ca unii dintre studenți să opteze pentru 

autoizolare, membrii CA au hotărât ca absențele acumulate în perioada 11-

26.03.2020 să nu se ia în calcul la acordarea burselor, iar recuperarea 

ulterioară a aplicațiilor (seminarii, laboratoare, proiecte) să se facă în mod 

gratuit. Măsurile adoptate nu vor afecta structura anului universitar. 

Consiliul de Administrație va continua să monitorizeze atent situația legată 

de COVID19. În funcție de evoluția epidemiologică la nivel național și 

regional vom avea în vedere posibilitatea extinderii măsurilor de prevenire 

a răspândirii noului coronavirus COVID19. 

- agerpres.ro 

11.03.20 

- Idem 
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iau în calcul la 
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- USV anunță 
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activități 

desfășurate în 

campusul 
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prevenirea 

infectării cu 
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 Idem 
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și sunt amânate 
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Studenții din 

cămine, sfătuiți să 
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deplasările de la 
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săptămână către 

localitățile de 
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Anunț Idem 
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și sunt amânate 
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Studenții din 
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își amâne 

deplasările de la 
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săptămână către 
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newsbucovina.ro 
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 Idem 

- Nouă persoane 

venite pe la Nădlac 

intră azi în 

carantină în 

Suceava. În județ 

sunt pregătite 

pentru carantină, în 

acest moment, 92 

de locuri în nouă 

suceava-

smartpress.ro 

11.03.20 

- Astăzi la Instituția Prefectului Suceava s-a desfășurat o conferință de presă 

în care au fost prezentate măsurile luate pentru județul Suceava,  în 

contextul extinderii infectării cu noul coronavirus COVID 19 și a 

prevederilor hotărârilor luate de Departamentul pentru Situații de Urgență. 

Cea mai mare parte a discuțiilor au fost purtate pe tema carantinării 

persoanelor care vor necesita acest demers în județul Suceava. 

Prefectul Sucevei, Alexandru Moldovan a făcut precizarea că în acest 

moment există 92 de locuri pregătite în nouă locații, toate aparținând unor 

autorități sau instituții publice din județ, unde sunt asigurate condiții 
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locații, toate 

aparținând unor 

autorități sau 

instituții publice. 

conforme de cazare și masă. 

Astăzi urmează să fie introduse, în două etape, 9 persoane, 4 pasageri și 5 

șoferi, intrați în țară pe la Nădlac, toate persoanele cu domiciliul în județul 

Suceava. Toate cele 9 persoane se află în drum spre locul de carantină și 

vor fi preluate de echipajele de specialitate. 

De asemenea s-a adus în discuție respectarea autoizolării și izolării la 

domiciliu a celor veniți din zonele de risc, prefectul menționând că nu sunt 

probleme de părăsire a acestor locații, până la acest moment. 

Moldovan a menționat un singur caz care a fost mediat imediat, al unui 

tânăr care dorea să participe la un examen pentru permis de șofer, tânărului 

fiindu-i explicate împrejurările și măsurile care se pot lua, acesta rămânând 

la domiciliu. 

Alte subiecte atinse au făcut referire la decizia Inspectoratului Școlar 

Suceava de continuare a activității cadrelor didactice și auxiliare și cea a 

Universității ”Ștefan cel Mare” de a nu suspenda cursurile, prefectul 

precizând că detalii vor furniza cei în drept în perioada imediat următoare. 

Referitor la magazine, supermarketuri și hipermarketuri, prefectul Sucevei 

a precizat că sunt constituite comisii cu specialiști DSP și DSV care vor 

verifica operatorii economici. 

- Măsuri împotriva 

coronavirusului, la 

Suceava 

intermediatv.ro 

10.03.20 

Actualitate Masurile pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu coronavirus au fost 

adoptate rapid de instituțiile din Suceava. Teatrul Municipal „Matei 

Vișniec” a suspendat spectacolele, iar Muzeul Bucovinei a oprit accesul 

publicului în toate obiectivele din subordine, iar competițiile sportive se 

vor desfășura fără spectatori. Omul de afaceri Ștefan Mandachi le-a 

recomandat clienților sa plătească cu cardul și evite utilizarea bancnotelor. 

Pe de alta parte, Universitatea „Ștefan cel Mare” a anunțat că deocamdată 

nu va suspenda cursurile. 

Marius 

Dumitrache 

Drum lin printre 

stele! Doliu la 

Universitatea 

Valahia 

Târgoviște! Prof. 

ripostapenet.ro 

10.03.20 

Actual Muzeul Naţional al Bucovinei Suceava anunță cu profund regret încetarea 

din viață a prof. dr. Mircea D. Matei, unul dintre cei mai mari arheologi 

medieviști români. Mircea D. Matei și-a legat viața de istoria Sucevei, fiind 

coordonatorul cercetărilor arheologice din oraș aproape patru decenii. În 

anul 1997, profesorul Mircea D. Matei a primit titlul de cetățean de onoare 
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Mircea D. Matei s-

a înălțat la ceruri! 

al orașului Suceava, iar în anul 2007, Universitatea Ştefan cel Mare 

Suceava i-a conferit titlul de doctor honoris causa. 

 


