
Revista presei – JOI, 16 APRILIE 2020- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea/

Pagina 

Sinteza articolului 

Adelina 

Talpalariu 

Universitatea 

suplimentează 

spațiile din campus 

cu ajutorul unor 

containere 

modulare 

www.monitorulsv.ro 

16.04.20 

Local Din nevoia de a suplimenta spațiile destinate educației și 

cercetării, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) are în 

vedere mai multe investiții atât în campus, cât și în afara lui. 

 

Printre acestea se numără o clădire modulară ușoară, din 

containere metalice, care ar urma să fie amplasată în campusul 

din strada Universității, a cărei valoare se ridică la 1.020.000 de 

lei (circa 211.000 de euro), fără TVA. 

 

„Creative hub” va deservi personalului administrativ al 

Universității, va avea parter și un etaj și o suprafață totală de 318 

mp. 

 

Clădirea va fi amplasată între corpul F, Camera de Comerț și 

Industrie și sala de sport. 

 

„Aceasta este necesară ca urmare a creșterii numărului de 

angajați, creștere datorată evoluției ascendente a universității și 

insuficienței spațiilor de birouri”, se arată în documentul avizat de 

Consiliul de Administrație al USV. 

 

Containerele vor fi metalice, interconectate, din panouri 

sandwich, cu vată minerală și tâmplărie PVC. 

 

„Din punct de vedere al spațiilor, suntem înghesuiți, deja avem 

închiriate șapte săli în clădirea Centrului de Proiectări Bucovina, 



vizavi de Poliția Județeană, foarte aproape de campus. 

Dezvoltarea unui număr mare de programe de studiu va implica 

în viitor și alte spații”, menționa rectorul Valentin Popa, în urmă 

cu o lună de zile, înainte de declanșarea stării de urgență. 

 

Cât privește investițiile pe care instituția le are în vedere în 

următorii ani, rectorul a punctat câteva obiective care ar 

suplimenta spațiile destinate educației și cercetării: un sediu 

pentru Facultatea de Medicină (vizavi de Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență), un nou corp de clădire în parcul Universității 

(extinderea corpului E), o clădire modulară în campus, cămine 

studențești etc. 

 

 

N.B. USV a predat 

Primăriei Vatra 

Dornei un imobil 

www.crainou.ro 

15.04.20 

Actualitate Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a anunţat, 

vineri, că a semnat protocolul de predare către Primăria Vatra 

Dornei a imobilului în care funcţionează Centrul de Pregătire şi 

Formare Continuă al USV, unde urmează să fie cazat personalul 

medical de la Spitalul Municipal Vatra Dornei. 

Potrivit USV, situat în centrul oraşului, imobilul dispune de 20 de 

camere cu două paturi, grup sanitar propriu, televizor şi frigider. 

„În contextul în care acţiunile de luptă împotriva noului 

coronavirus se vor intensifica în următoarele săptămâni, atât la 

nivelul judeţului nostru, cât şi la nivel naţional, Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava îşi asumă să rămână în slujba 

comunităţii din care face parte, preocupată să identifice demersuri 

care pot veni în ajutorul celor implicaţi, direct sau indirect, în 

depăşirea cu bine a acestei perioade de criză majoră” a precizat 

sursa citată.  
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ă 
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_________ [...] 

„Universitatea din Suceava pune la dispoziţia cadrelor medicale 

de la Spitalul Municipal Vatra Dornei, centrul de cazare de la 

Vatra Dornei, […]” M. Dimian 

[…] 

În faţa pandemiei de coronavirus răspunsul instituţiilor publice, al 

echipelor de cercetare ce depind de finaţările publice şi/sau 

private, al mediului de afaceri, al organizaţiilor civice sau al 

persoanelor fizice a îmbrăcat diferite forme. Impactul teritorial e 

determinat în mare parte şi de scara la care se consumă expertiza 

instiuţiilor sau a organizaţiilor civice. Una e să construieşti un 

spital mobil care va deservi o întreagă regiune, şi alta e să dotezi 

cu măşti sau combinezoane (echipamente de strictă necesitate) un 

spital de importanţă locală sau să asiguri necesarul de alimente 

sau medicamente pentru categoriile vulnerabile. Însă, indiferent 

de scara la care se mobilizează cei ce ajută acţiunea de combatere 

a COVID-19, ajutorul e binevenit. 
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Sport local Pandemia de coronavirus a reușit să blocheze întreg sportul 

mondial. Cei implicați în fenomen discută, își dau cu părerea 

despre momentul în care lucrurile vor reintra în normal, însă 

deocamdată nu s-a stabilit mai nimic concret, sunt doar 

presupuneri. În aceeași situație se află și handbalul românesc. 

Sunt tot felul de scenarii legate de sezonul intern, iar echipele de 

handbal din Suceava așteaptă să vadă ce decizii se vor lua în 

legătură cu campionatele care s-au întrerupt brusc, odată cu criza 

instaurată de COVID-19. 

„Suntem în discuții cu tot felul de oameni din handbal și din 



sezon România, dar și din alte țări. Nimeni nu știe sigur ce va urma și 

cum vor evolua lucrurile. Deocamdată respectăm cerințele 

autorităților, distanțarea socială, pentru că regulile sunt la fel 

pentru toată lumea. Sunt tot felul de zvonuri, că se va comprima 

campionatul, că se va mări numărul de echipe din Liga Națională, 

însă nimic nu e sigur. Oricum, pentru CSU din Suceava barajul de 

promovare este inevitabil”, a declarat decanul Facultății de 

Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Petru Ghervan. 

Oficialul celor de la CSU, care este și membru în Consiliul de 

Administrație al Federației Române de Handbal, aduce în discuție 

importanța acestui sezon pentru gruparea suceveană, care și-a 

propus revenirea în eșalonul de elită al handbalului autohton. 

„Pentru noi nu este la fel de simplu ca pentru alte formații. Avem 

un obiectiv clar, am pornit pe un drum, am muncit serios și am 

investit mult din toate punctele de vedere, așa că deznodământul 

este foarte important pentru noi. Oricum, din punct de vedere 

sportiv întreruperea nu este benefică, dar este o situația 

excepțională și nu avem ce face. Antrenorii Adrian Chiruț și 

Iulian Andrei țin legătura cu toți jucătorii, iar aceștia din urmă 

încearcă să-și mențină un tonus fizic bun, lucrând acasă. Sper ca 

totul să se rezolve cât mai curând și lumea să conștientizeze 

faptul că sărbătorile de Paști din acest an este bine să fie cât mai 

calme și singuratice, dacă pot spune așa. Oricum, după ce situația 

se va relaxa va fi o perioadă în care se va juca fără spectatori, 

lucru care pe noi ne dezavantajează pentru că avem un public 

sucevean deosebit de cald și iubitor. Le doresc sănătate tuturor 

iubitorilor handbalului din Suceava și abia aștept să ne dăm 

întâlnire din nou în sala «Dumitru Bernicu»”, a precizat Petru 



Ghervan. 

 

 

 


