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Pagina 

Sinteza articolului 

Dan Pascaru USV suspendă 

activitățile 

didactice și 

pregătește 

căminele pentru 

carantină 

ziaruldepenet.ro 

11.03.20 

Ştiri locale În şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii Ştefan cel Mare 

Suceava de azi s-a decis suspendarea, până pe 1 aprilie inclusiv, a tuturor 

activităţilor didactice care implică întâlnirea faţă în faţă între cadre 

didactice şi studenţi. 

- Val de universități 

anunță 

suspendarea 

cursurilor față în 

față și trecerea pe 

online 

edupedu.ro 

11.03.20 

 Tot Agerpres scrie că Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 

nu va suspenda cursurile, dar va restrânge temporar o serie de activităţi, va 

anula toate manifestările studenţeşti ştiinţifice, cultural artistice şi sportive 

şi amână consultaţiile pentru Bacalaureat. 

- Cursurile la USV 

se suspendă până 

pe 1 aprilie 2020, a 

anunțat Mircea 

Oroian, decanul 

Facultății de 

Inginerie 

Alimentară din 

cadrul USV 

suceava-

smartpress.ro 

11.03.20 

Actualitate Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava suspendă activitățile didactice 

directe pentru perioada 12.03.2020 – 1.04.2020 (inclusiv), a transmis pe o 

rețea de socializare  conferențiar universitar doctor Mircea Oroian, decanul 

Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul USV. 

„Cadrele didactice de la cursuri, seminarii și proiecte vor transmite 

studenților, prin mijloace electronice, suporturile de curs, serminar și 

proiect și vor susține un dialog cu studenții prin mijloace electronice. 

Laboratoarele vor fi reprogramate după reluarea activităților didactice. 

Secretariatele facultăților vor fi deschise”, a transmis universitarul Mircea 

Oroian. Vom reveni cu amănunte. 

- Prefectura cere în 

regim de urgență, 

de la toate 

primăriile o situație 

privind numărul 

persoanelor venite 

suceava-

smartpress.ro 

11.03.20 

Actualitate S-a solicitat Universității “Ștefan cel Mare” o analiză temeinică privind 

oportunitatea suspendării programelor de studii privind schimbul de 

experiență până la 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, dacă acestea 

nu au fost începute până la data de 09.03.2020. Astfel în data de 

11.03.2020, Universitatea “Ștefan cel Mare” a anunțat suspendarea până la 

01 aprilie 2020 a tuturor activităților didactice care implică întâlnirea față 
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din Italia în 

ultimele 14 zile, 

indiferent de 

modul de călătorie 

în față între cadrele didactice și studenți. 

- Masuri 

suplimentare de 

combatere a noului 

Coronavirus 

newsme.ro 

11.03.20 

Actualitate Idem 

- Măsuri 

anticoronavirus. 

Agenții economici 

suceveni trebuie să 

analizeze 

posibilitatea 

desfășurării muncii 

la domiciliu pentru 

o parte din 

personal 

svnews.ro 

11.03.20 

 Idem 

Dan 

COMAN 

Firmele sucevene 

trebuie să analizeze 

dacă pot să-şi lase 

angajaţii să lucreze 

de acasă 

monitorulsv.ro 

11.03.20 

Ultima ora 

local 

Prefectura Suceava a transmis că în cursul zilei de miercuri au fost stabilite 

o serie de măsuri suplimentare în vederea combaterii noului coronavirus. 

Prefectul judeţului Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat că aceste 

măsuri au fost luate ca urmare a unei hotărâri a Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență.El a amintit şi de decizia de suspendare a 

cursurilor din toate unităţile de învăţământ preuniversitar până în data de 

22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia 

situaţiei, dar şi de faptul că Universitatea Suceava a decis suspendarea până 

pe 1 aprilie 2020 a tuturor activităţilor didactice care implică întâlnirea faţă 

în faţă între cadrele didactice şi studenţi. 

- Confirmare 

oficială: USV 

anunță 

suspendarea 

suceava-

smartpress.ro 

11.03.20 

Actualitate, 

Educatie 

În ședința Consiliului de Administrație (CA) al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava din data de 11 martie 2020, a fost analizată evoluția 

situației generate de răspândirea în România a noului coronavirus COVID-

19. 
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activităților 

didactice 

În vederea  prevenției și monitorizării răspândirii infecției cu coronavirus 

(COVID-19) la nivelul comunității academice a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, membrii CA au adoptat următoarele măsuri: 

suspendarea, începând cu data de 12.03.2020 și până la data de 1.04.2020 

inclusiv, a tuturor activităților didactice care implică întâlnirea față în față 

între cadre didactice și studenți; 

în perioada de suspendare, se solicită titularilor de curs, seminar și proiect 

să transmită studenților, prin mijloace electronice, suporturile de curs, 

seminar și proiect și să susțină un dialog cu studenții, tot prin mijloace 

electronice; 

în cazul cursurilor, seminariilor sau proiectelor pentru care susținerea 

activității didactice nu poate fi efectuată prin mijloace electronice, odată cu 

reluarea activităților didactice, acestea se vor reprograma în orar; 

activitățile didactice susținute în regim de plata cu ora (PO) se vor efectua 

în același mod ca și activitățile aferente normelor de bază; 

pentru anii terminali, se recomandă ca în această perioadă să se lucreze și 

la proiectele/lucrările de diplomă/licență/disertație; 

toate activitățile de laborator, la disciplinele la care sunt prevăzute aceste 

activități didactice, vor fi reprogramate după reluarea activităților 

didactice. Dacă perioada de suspendare se va prelungi, se va lua în calcul 

prelungirea semestrului II și decalarea susținerii examenelor de finalizare 

a studiilor. 

 Legat de situația studenților cazați în căminele USV, membrii CA au 

hotărât următoarele: 

căminele studențești se vor închide începând cu data de 16.03.2020 până la 

finalul perioadei de suspendare, cu excepția unui cămin, în care vor putea 

fi cazați, cu aprobarea rectorului sau prorectorului de resort, doar studenții 

care au o situație specială; 

deoarece înaintea reluării activităților în campus se va efectua o amplă 

dezinfecție și având în vedere că pe durata suspendării activităților în 

campus este posibil să fim obligați să punem la dispoziția autorităților 

camerele de cămin în vederea cazării persoanelor aflate în carantină, 
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studenții au obligația să-și ia lucrurile personale din camere. 

 Activitatea de cercetare, activitatea în proiecte și activitățile administrative 

indispensabile vor continua, cu respectarea strictă a măsurilor de igienă și 

a regulilor recomandate de Ministerul Sănătății. 

- USV Suceava 

suspendă cursurile 

până pe 1 aprilie. 

Studenții trebuie să 

elibereze căminele 

până pe 16 martie 

stiridinbucovina.ro 

11.03.20 

- Idem 

- USV își suspendă 

cursurile, iar 

studenții trebuie să 

elibereze căminele 

ziardesuceava.ro 

11.03.20 

- Idem 

- USV anunță 

suspendarea 

activităților 

didactice 

stirilevivafm.ro 

11.03.20 

 Idem 

Mateiciuc 

Georgiana 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava suspendă 

cursurile până la 1 

aprilie 

realitateadesuceava.

net 

11.03.20 

 Idem 

- USV anunță 

suspendarea 

activităților 

didactice până la 

data de 1 aprilie 

centruldepresa.ro 

11.03.20 

 Idem 

- info-suceava.com 

11.03.20 

Actualitate, 

Noutati 

Idem 

- USV își suspendă 

activitatea până la 

1 aprilie din cauza 

coronavirusului 

informatiata.ro 

11.03.20 

 Idem 
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- Edumanager USV 

suspendă cursurile 

şi ar putea pune la 

dispoziţie căminele 

pentru carantinare, 

dacă va fi cazu 

edumanager.ro 

11.03.20 

 Idem 

- USV anunță 

suspendarea 

activităților 

didactice până la 1 

aprilie. Căminele 

studențești de 

închid luni, iar 

studenții sunt 

rugați să-și ia toate 

lucrurile personale 

din camere 

newsbucovina.ro 

11.03.20 

 Idem 

- USV anunță 

suspendarea 

cursurilor si 

inchiderea 

caminelor 

obiectivdesuceava.r

o 

11.03.20 

Suceava Idem 

- Universitatea 

Suceava suspendă 

cursurile față în 

față până pe 1 

aprilie 

monitorulsv.ro 

11.03.20 

 Idem 

Tiberiu 

Bujdei 

Universitatea 

Suceava supendă 

activitatea 

didactică până la 1 

aprilie. 

libertatea.ro 

11.03.20 

Știri România Idem 
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- Universitatea 

Suceava supendă 

activitatea 

didactică până la 1 

aprilie 

ziar.com 

11.03.20 

Știri Idem 

Prof. 

ELENA 

DIDOIU 

 

Piatra Neamţ 

Confesiunile unei 

generaţii de dascăli 

(II) 

crainou.ro 

11.03.20 

Societate  „Profesoarei care, într-un sens profund mi-a deschis întâi ochii asupra 

Literaturii” Fraza de mai sus am extras-o dintr-o scrisoare a fostului ei elev 

Liviu Marinescu – cadru didactic universitar la catedra de limbi străine la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

- „Contabilitatea 

este judecătorul 

nepărtinitor al 

trecutului, ghidul 

necesar al 

prezentului și 

consilierul 

indispensabil al 

viitorului” 

ceccarbusinessmaga

zine.ro 

10-16.03.20 

Cariere. 

Drumul spre 

performanță 

Antonela Ursachi: Momentul alegerii contabilității ca viitoare profesie 

coincide cu înscrierea mea la Liceul Economic Suceava, actualul Colegiu 

Economic „Dimitrie Cantemir”. De-a lungul celor patru ani de liceu, 

având ca exemple dascăli implicați și devotați meseriei, am ajuns să 

îndrăgesc atât contabilitatea, cât și domeniile conexe ale acesteia. 

Ulterior, am absolvit Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pe parcursul 

studiilor universitare, mi-am consolidat convingerea că opțiunea mea a 

fost inspirată, corectă. Mă consider o persoană dinamică, activă, cu o 

mare dorință de cunoaștere și dezvoltare, așa că am continuat studiile, 

absolvind un master în domeniul Audit și guvernanță corporativă și, 

ulterior, am obținut titlul de doctor în domeniul contabilității, ambele în 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Obținerea calității de 

expert contabil a fost urmarea firească a dorinței de a mă perfecționa, de a 

atinge niveluri tot mai înalte de performanță. 

Gabi 

Munteanu 

Mihaela Cosma a 

cîştigat, cu 

„Marină“, 

Concursul 

Irimescu 

monitorulneamt.ro 

11.03.20 

Actualitate Mihaela Cosma, cursantă în primul an la Şcoala Populară de Artă Piatra 

Neamţ, la clasa pictorului Radu Macavei, a fost recompensată cu menţiune 

pentru creaţia intitulată „Marină“. Distinţia i-a fost acordată de Centrul 

Cultural „Bucovina“, prin Şcoala de Arte „Ion Irimescu“ Suceava, care a 

organizat recent cea de a XIII-a ediţie a Concursului naţional de artă 

plastică în memoria marelui artist al zonei. Domnului Macavei îi revine 

însă meritul de a-mi fi mobilizat, cu răbdare, resurse pe care le credeam 
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uitate în… amintiri din copilărie“. La Suceava juriul a fost alcătuit din 

personalităţi în domeniul artelor plastice: lector universitar doctor Oana 

Ruxandra Hrișcă – Universitatea „Ştefan cel Mare“ Suceava (preşedintele 

comisiei); 

N.B. Universitatea 

Suceava nu-şi 

suspendă cursurile 

crainou.ro 

11.03.20 

 Rectorul Valentin Popa: Oricând poate fi luată decizia suspendării 

activităţii, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice. Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava nu suspendă cursurile a declarat, ieri, 

rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. El a spus că USV nu 

consideră necesară această măsură, dar că, în funcţie de situaţia 

epidemiologică, oricând se va putea reveni asupra deciziei. „Putem lua în 

orice moment decizia suspendării activităţii, în funcţie de evoluţia situaţiei 

epidemiologice” a precizat rectorul Valentin Popa. 

- USV anunță 

restrângerea 

temporară a unor 

activități 

desfășurate în 

campusul 

universitar 

suceavanews.ro 

11.03.20 

 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 
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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 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. 

- centruldepresa.ro 

11.03.20 

- Idem 

 


