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Suceava 

Având în vedere publicarea Decretului prezidențial privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în data de 17 

martie 2020 Consiliul de Administrație (CA) al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava a analizat situația generată de 

răspândirea COVID-19 și a decis ca prevederile Hotărârii 

Consiliului de Administrație nr. 22/11.03.2020 cu privire la 

măsurile implementate în USV pentru prevenirea epidemiei să fie 

extinse până la data de 22 aprilie 2020, inclusiv. Astfel, dintre 

măsurile pentru care se extinde perioada de aplicare, amintim: 

– titularii de curs, seminar și proiect vor transmite studenților, 

prin mijloace electronice, suporturile de curs, seminar și proiect și 

vor menține dialogul cu studenții prin aceleași mijloace; 

– 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; 

– studenților din anii terminali li se recomandă să lucreze 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. 

De asemenea, studenții sunt informați că neachitarea taxelor de 
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școlarizare și a taxelor privind contractarea creditelor restante, în 

perioada suspendării activităților didactice, nu va atrage 

exmatricularea și nici calcularea dobânzilor sau penalităților de 

întârziere pentru sumele respective, cu condiția ca aceste taxe să 

fie plătite în primele 3 zile lucrătoare de la reluarea activităților 

didactice în regim normal. După acest termen, vor fi aplicate 

măsurile prevăzute în contractele de studii și regulamentele în 

vigoare. 

În ceea ce privește bursele pentru intervalul aprilie-septembrie 

2020, studenții sunt asigurați că acestea vor fi alocate conform 

deciziilor de acordare. Pe parcursul perioadei de suspendare a 

cursurilor față în față, dosarele pentru acordarea burselor se vor 

putea transmite și în format electronic, în conformitate cu 

calendarul deja aprobat, urmând ca, în format fizic, dosarele să fie 

depuse în primele trei zile lucrătoare de la reluarea activităților 

didactice. 
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Actualitate Spitalul Județean Suceava va avea, de săptămâna viitoare, teste 

rapide pentru depistarea infecției cu noul coronavirus SARS-

CoV-2 care provoacă boala Covid 19, iar în circa 14-20 de zile ar 

putea beneficia de un instrument de tip PCR (Polymerase Chain 

Reaction) care să ofere rezultate exacte privind infecția cu acest 

nou coronavirus, a declarat, marți, managerul SJU Suceava, 

economist Vasile Rîmbu. 

[…] 

El a arătat că un asemenea instrument ar putea fi obținut din 

achizițiile pe care le face Ministerul Sănătății, dar și că 

Universitatea Suceava are o linie de aparatură care conține un 

asemenea instrument mult mai sofisticat și că unitatea 



spitalicească suceveană va asigura kit-urile și resursa umană. 

 

„Preocuparea noastră principală este să facem toate demersurile 

pentru a putea realiza testarea persoanelor din județul Suceava cu 

un răspuns cât mai rapid astfel încât să dăm posibilitatea 

personalului medical sucevean să nu mai depindă de alte unități 

medicale din țară și ia deciziile în cel mai scurt timp, respectiv să 

aplice tratamentul necesar și internarea în cazul persoanelor 

depistate pozitiv și să le trimită acasă pe cele care nu prezintă 

simptome și testul este negativ”, a spus Vasile Rîmbu. 
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Local Potrivit Procedurii privind organizarea concursului pentru selecția 

decanilor facultăților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, la concurs se pot înscrie persoane din cadrul 

universității sau din orice facultate de profil din țară ori din 

străinătate, care nu au împlinit vârsta legală de pensionare. La 

înscriere, fiecare candidat va prezenta un dosar cu următoarele 

documente:[...] 

Concursul public pentru selecția decanilor se va desfășura după 

calendarul publicat pe pagina web a universității. De asemenea, 

planurile manageriale și CV-urile candidaților urmează să fie 

publicate pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea Alegeri. Doar 

candidații care au primit avizul din partea Consiliului facultății 

vor fi evaluați de comisia de concurs, care va fi formată din 

Rector și cei 4 prorectori. Membrii comisiei nu trebuie să fie în 

stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, așa cum au 

fost aceste stări definite prin Legea Educației Naționale și Carta 
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Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

[...] 

Rezultatele concursului vor fi anunțate oficial pe site-ul 

www.usv.ro, secțiunea Alegeri. În situația în care nici un candidat 

nu întrunește calificativul ADMIS la toate cele 5 criterii sau nu 

există cel puțin 2 candidați avizați de Consiliul facultății, 

concursul va fi reluat, stabilindu-se un nou calendar. În acest 

interval, conducerea facultății va fi asigurată de către un decan 

interimar, numit prin Decizie a Rectorului, în termen de 3 zile de 

la finalizarea primului concurs. 

Pentru detalii suplimentare și calendarul concursului, puteți 

accesa: 

http://www.usv.ro/index.php/ro/1/Concurs%20pentru%20selec%

C8%9Bia%20decanilor/1350/149/1300 
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__________ […] 

Aproape toate căminele din Iași au fost închise, iar în Suceava 

studenții au fost evacuați. Argumentul a fost că există 

posibilitatea ca Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava să 

fie obligată să le pună la dispoziția autorităților pentru a fi cazate 

persoanele aflate în carantină. 

[…] 

 


