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Suceava Conform unui comunicat transmis de USV, căminul C2 dispune 

de 110 camere, cu 2 sau 3 paturi, dotate cu televizor și frigider și 

prevăzute cu grup sanitar comun și duș în cameră. 

„Cazarea cadrelor medicale se face în regim single, dacă nu există 

alte solicitări în acest sens. Pentru a beneficia de cazare, cadrele 

medicale au nevoie de o trimitere de la SJU Suceava și de un 

rezultat negativ la testarea pentru COVID-19, rezultat obținut în 

ultimele 5 zile. Menționăm faptul că, în ultimele 5 luni, în 

camerele căminului C2 au locuit studenții USV, iar curățenia 

generală, incluzând zugrăvirea, se face în fiecare an, pe perioada 

vacanței de vară, în luna august. Odată cu plecarea studenților în 

urma instituirii stării de urgență, în toate căminele USV s-a 

efectuat dezinfecția încăperilor”, se menționează in comunicat. 

Având în vedere adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava, 

din 6 aprilie 2020, prin care se solicită suplimentarea spațiilor de 

cazare pentru personalul medical, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a pregătit deja: căminul C3, aflat în spatele 

Colegiului Național „Petru Rareș”, care are 88 camere cu 2 locuri 

și grup sanitar propriu, și căminul C5, situat pe str. Universității, 

care are 18 camere cu 2 paturi și grup sanitar propriu. 

Totodată, USV propune autorităților competente să utilizeze și 

toate căminele de elevi ale liceelor din municipiu, în cazul în care 
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există un necesar mai mare de locuri decât cele deja oferite. 

Reamintim faptul că, de la decretarea stării de urgență, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a pus la dispoziția 

SJU Suceava un aparat de testare PCR și a contribuit la punerea 

acestuia în funcțiune. Ulterior, echipe din USV au lansat o linie 

telefonică de sprijin emoțional și consiliere psihologică și au 

dezvoltat aplicații software care să vină în ajutorul DSP Suceava.  
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_________ Specialiștii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au 

prevăzut apariția unui val de depresii în rândul locuitorilor 



de depresii www.stirilevivafm.ro 

07.04.20 

județului și, ca atare, au lansat o linie telefonică pentru consiliere 

psihologică. 

Mihai Damian, prorectorul instituției de învățământ a anunțat, 

printr-un comunicat de presă că, începând de marți, 7 aprilie, a 

devenit funcțională „o linie telefonică pentru consiliere 

psihologică, medicală și logistică persoanelor afectate de 

COVID-19 din județul Suceava și studenților USV, între orele 

10-18. Pe partea medicală, precizăm totuși că asistența medicală e 

oferită de medicii de familie sau serviciul de urgență 112! La 

acest telefon sunați doar în situația în care medicul de familie nu 

răspunde pe parcursul întregii zile și vă putem oferi doar un sfat, 

în legătură potențiale situații de COVID-19 și nu putem aborda 

orice tip de probleme medicale. Consilierii noștri medicali sunt 

medici care lucrează cu cazuri COVID-19 la Cluj și vor fi 

disponibili între orele 15-18. Pe parcurs, se vor alătura probabil și 

alte cadre medicale și atunci vom anunța dacă ne putem extinde 

tipurile de sfaturi pe care le putem oferi”. Numărul de telefon la 

care pot suna cei cuprinși de depresie este 0374346400.  
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Ultima oră 

local 
Colegii din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava transmit 

sinceră compasiune doamnei profesor Elena-Brândușa 
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STEICIUC, îndurerată la despărțirea de soțul ei, Aurel Mihai 

STEICIUC, cetățean de nădejde al Sucevei, cel care i-a fost 

tovarăș de drum, bun și drept, în tot ce a înfăptuit și înfăptuiește, 

cu care a întemeiat o familie frumoasă și fericită.   

Colegii îi sunt alături și o susțin în această grea încercare, în care 

își găsește un sprijin neprețuit în fiul Constantin (Titi), nora Ana 

și nepoțica Maria.  

Dumnezeu sa-l ierte și să-l odihnească! 
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Actualitate […] 

Medicii vor fi cazați în căminele din campusul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava și vor avea voie să circule doar pentru 

a se deplasa la locul de muncă. 

Un ciclu de carantină instituționalizată înseamnă 14 zile, perioadă 

în care este de așteptat ca un număr tot mai mare de cadre 

medicale să fie vindecate de COVID-19, ceea ce le-ar permite să 

revină la muncă. 

Municipiul Suceava și localitățile învecinate sunt în carantină din 

cauza focarului de coronavirus care a avut ca punct de plecare 

Spitalul Județean. 
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Sport local Un număr de 85 de articole de colecție, provenite de la mari 

campioni ai sportului românesc și nu numai, se află în acest 

moment postate pe pagina de facebook Clubul Sportiv 

Universitatea din Suceava, în cadrul unei licitații caritabile, venită 

în sprijinul luptei împotriva pandemiei de coronavirus din județul 

Suceava. Printre piesele valoroase primite ieri se află tricourile lui 



ultimele piese de 

colecție ajunse în 

portofoliul 

licitației caritabile 

organizate pe 

pagina de 

Facebook Clubul 

Sportiv 

Universitatea din 

Suceava 

Carmen Amariei și Eremia Pîrîianu, doi jucători de legendă ai 

handbalului românesc, cu nenumărate prezențe în echipa 

națională. Alte două tricouri, utilizate de gruparea Foresta pe 

parcursul ediției de campionat 2016-2017 a Ligii a II-a, au fost 

oferite de conducerea grupării sucevene, în vreme ce luptătorul 

K1 Ionuț „Pitbull” Atodiresei, originar din Fălticeni, și-a donat 

mănușile de kick-boxing, inscripționate cu autograful de rigoare. 

Ultimele articole ajunse în portofoliul licitației organizate pe 

pagina de facebook Clubul Sportiv Universitar din Suceava sunt 

tricourile Lorenei Ostase, o jucătoare de bază a echipei naționale 

de handbal în acest moment, și al lui Cătălin Costea, fosta 

extremă a celor de la CSU Suceava. 

Până ieri seară, cele mai apreciate tricouri de către iubitorii 

sportului care s-au implicat activ în licitație erau ale sportivilor: 

Yuliya Dumanska (500 euro), Nikola Karabatic (2.000 lei), 

Nicolae Dică (2.000 lei), Cristina Neagu (1.800 lei), Mirel Rădoi 

(1.200 lei), Ianis Hagi (1.100 lei) și Alexandru Csepreghi (1.000 

lei). 

Tricourile purtate de marii sportivi suceveni valorau astfel: Dorin 

Goian (600 lei), Răzvan Gavriloaia (600 lei), Adrian Chiruț (500 

lei), Petru Bălan (450 lei), Mihai Macovei (450 lei), Mihai 

Roman (450 lei) și lista continuă. 

Trebuie precizat însă că nu toate tricourile au fost urcate 

concomitent pe site, această operațiune derulându-se pe parcursul 

a patru zile, în funcție de momentul în care s-a făcut donația. 

„Le mulțumim tuturor acestor campioni pentru implicare, iar pe 

dumneavoastră vă invităm să licitați, pentru că orice mic ajutor 

contează! Pe această cale, vă anunțăm că licitația se va încheia în 



ziua vineri, 10 aprilie, la ora 12.00”, se anunță pe pagina de 

Facebook Clubul Sportiv Universitar din Suceava. 

Pentru a fi utilizați cât mai eficient, banii strânși vor fi 

direcționați către Fundația Umanitară NORD 2001/Sânge pentru 

România, care de la startul pandemiei este implicată total în 

susținerea luptei pentru combaterea coronavirusului. 

Câștigătorii licitației vor face plata în contul RO20 RZBR 0000 

0600 0820 8852 aparținându-i lui Iulian Andrei, detalii 

suplimentare putând fi obținute de la antrenorii echipei sucevene, 

Adrian Chiruț și Iulian Andrei, pe messenger sau direct în 

comentariile de la postarea de pe Facebook. 

 

 


