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_________ 
Trei medalii de aur 

și una de argint 

pentru USV la 

Salonul 

Internațional al 

Inventicii și Inovării 

din Polonia 

 

newsbucovina.ro Actualitate În luna iunie, în Polonia, s-a desfășurat cea de-a XIII-a ediție a 
Salonului Internațional al Inventicii și Inovării INTARG, sub auspiciile 
Ministerului Cercetării și Ministerului Economiei și Dezvoltării, anunță 
USV. 

Manifestarea a reunit invenții din peste 70 de institute de cercetare, 
universități și firme, din 15 țări, jurizarea desfășurându-se online. 
România a fost reprezentată de Forumul Inventatorilor Români, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și Universitatea de 
Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Studenții, 
cercetătorii și cadrele didactice din universitatea suceveană 
(Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor), au 
participat cu 4 lucrări, obținând următoarele rezultate: 

 •    Medalie de aur pentru Device for continuous skeletal traction, 
autori: CENUȘĂ Mihai, POIENAR Mihaela, MILICI Laurențiu, RAȚĂ 
Mihai, IRIMIA Daniela, PENTIUC Radu-Dumitru, LUPU Elena, 
AFANASOV Ciprian; 

•    Medalie de aur pentru Automatic ice remover device for aerial 
power lines, autori: CENUȘĂ Mihai, POIENAR Mihaela, MILICI 
Laurențiu-Dan, GRAUR Adrian, UNGUREANU Constantin, ATĂNĂSOAE 
Pavel, BOBRIC Crenguța-Elena, POPA Cezar-Dumitru; 

•    Medalie de aur pentru System for monitoring the activity of a 
person in the office, autori: MILICI Laurențiu-Dan, POIENAR Mihaela, 
NIȚAN Ilie, UNGUREANU Constantin, GROSU Oana, POCRIȘ Marcel, 



TOADER V. Eusebiu, MEDRIHAN Nicolae; 

•    Medalie de argint pentru Automatic command control system, 
autori: TOADER V. Eusebiu, POIENAR Mihaela, MILICI Mariana Rodica, 
RAȚĂ Gabriela, PRODAN Cristina, VLAD Valentin, NIȚAN Ilie, 
UNGUREANU Constantin. 

„Activitățile de cercetare și inventică din Universitate s-au desfășurat 
în condiții normale pe întreaga perioadă a acestui an, cu respectarea 
unor condiții care să asigure siguranța celor implicați. Am încurajat și 
sprijinit mereu studenții care doresc să-și dezvolte abilitățile de 
inventator și să-și pună în valoare potențialul creativ, punându-le la 
dispoziție infrastructura necesară lucrului de la distanță”, a precizat 
șef lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu, coordonatorul grupului din 
USV. 

 

__________ Suceava a ieșit din 
Top 10 al județelor 
generatoare de noi 
cazuri COVID-19 

www.monitorulsv.ro 
06.07.20 

Local Județul Suceava a coborât în ultima săptămână pe locul 12 în 
clasamentul național privind numărul de noi cazuri confirmate de 
infecție cu coronavirus COVID-19, raportate la populație rezidentă, cu 
14 cazuri noi la 100.000 de locuitori. Primele 3 locuri în această 
ierarhie sunt ocupate de județul Brașov, cu 46 de cazuri noi în această 
perioadă, județul Argeș, cu 40 de cazuri noi, respectiv județul Buzău, 
cu 33 de cazuri noi, toate datele având ca referință 100.000 de 
locuitori rezidenți în județele respective.  
Situația Sucevei se încadrează în media națională, la nivelul întregii 
țări înregistrându-se 13 cazuri noi la 100.000 de locuitori. Astfel, deși 
păstrează în continuare primul loc în ce privește numărul total de 
cazuri diagnosticate pozitiv de la începutul acestei pandemii, județul 
Suceava a trecut pe parcursul ultimelor săptămâni de la statutul de 
principal focar național la o zonă relativ sigură. Acest fapt este ilustrat 
și în Figura 1, ce prezintă media săptămânală (mobilă) a numărului de 
noi cazuri COVID-19 la nivel național și la nivelul Sucevei. Observăm 



aici și faptul că, în contextul măsurilor de relaxare a restricţiilor de 
prevenire a răspândirii COVID-19 din lunile mai și iunie, România s-a 
apropiat de un al doilea vârf al pandemiei, similar cu cel din luna 
aprilie, însă acesta nu mai are județul Suceava ca principală 
componentă. 
Referitor la compararea epidemiologică a celor două perioade de 
maxim, trebuie avut în vedere și faptul că în luna aprilie s-au efectuat, 
în medie, aproximativ 4.000 de teste pe zi. În luna iunie s-au efectuat, 
în medie, aproximativ 10.000 de teste pe zi. 
 
Pe de altă parte, numărul testelor repetitive necesare monitorizării 
pacienților COVID-19 a fost mai ridicat în luna iunie decât în luna 
aprilie, însă putem totuși estima că noile cazuri pozitive din luna iunie 
sunt rezultatul unui număr cel puțin dublu de teste efectuate 
comparativ cu luna aprilie. În acest sens, pentru o corectă și utilă 
informare a publicului, recomandăm autorităților centrale să publice 
numărul zilnic de persoane nou testate și distribuția testelor 
efectuate pe județele de rezidență a persoanelor testate. Acest lucru 
ar permite monitorizări independente ale situației, precum și acțiuni 
specifice la nivel zonal sau regional de identificare a focarelor și de 
limitare a răspândirii acestora. 
Pentru a oferi o imagine actualizată a situației epidemiologice la nivel 
național și a ilustra evoluția acesteia în ultimele săptămâni, 
prezentăm mai jos distribuția pe județe a numărului de cazuri noi 
înregistrate la mia de locuitori în luna iunie (în Figura 2), respectiv în 
ultima săptămână (în Figura 3). Astfel, județul Suceava a ocupat locul 
5 în luna iunie, cu 79 cazuri noi la suta de mii de locuitori, după Brașov 
cu 135, Vrancea cu 132, Argeș cu 100 și Buzău cu 93.  Dacă se 
analizează numărul total de cazuri noi din luna iunie, Suceava a fost 
pe locul 4, cu 496 de cazuri noi, după municipiul București, care are 
1.178 cazuri noi, județul Brașov, cu 745, și județul Argeș, cu 581 cazuri 
noi în aceeași perioadă. 
Comparativ, în ultima săptămână, județul Suceava a ocupat, așa cum 



am menționat în introducere, locul 12 la numărul de cazuri noi la mia 
de locuitori, după județele prezentate în culoare roșie și portocalie în 
Figura 3 (inclusiv municipiul București), respectiv locul 9 la numărul 
total de cazuri noi din această perioadă, cu 88 de cazuri. În această 
perspectivă, topul a fost ocupat de București cu 343 de cazuri noi, 
Brașov cu 256 și Argeș cu 231. Hărțile au fost realizate prin 
prelucrarea datelor oficiale publicate de Grupul de Comunicare 
Strategică, pe www.mai.gov.ro.  
La nivel regional transfrontalier, evoluția continuă să fie una 
nefavorabilă, regiunea Cernăuți având 164 cazuri noi înregistrate la 
suta de mii de locuitori în luna iunie, valoare superioară oricărui județ 
din România, respectiv 38 cazuri la suta de mii de locuitori în ultima 
săptămână. Pentru întreaga perioadă a pandemiei, regiunea Cernăuți 
cumulează 4.972 persoane diagnosticate cu COVID-19, valoare 
superioară județului Suceava, ce a înregistrat 4.078 de cazuri. 
Subliniem faptul că regiunea Cernăuți este cea mai afectată regiune 
din Ucraina, raportând numărul de cazuri la populația regiunilor. 
Situația din Ucraina a fost obținută prin prelucrarea datelor oficiale 
publicate de  www.phc.org.ua. 
Răspândirea virusului SARS-CoV-2 s-a accentuat semnificativ și în 
Republica Moldova, unde numărul de cazuri COVID-19 a crescut cu 
8.538 în luna iunie, comparativ cu o creștere de 7.898 de cazuri în 
România, în aceeași perioadă. Aceasta în condițiile în care populația 
rezidentă în România este de 7 ori mai numeroasă decât cea 
rezidentă în Republica Moldova. În ultima săptămână, 1.592 de noi 
cazuri s-au înregistrat în Republica Moldova, conform datelor oficiale 
publicate de www.msmps.gov.md.  
Pentru a analiza măsura în care această comparație internațională 
este influențată de intensitatea procesului de diagnosticare COVID-19, 
menționăm că, în conformitate cu www.worldometers.info, în 
România sunt înregistrate 39.460 teste/1 milion de locuitori, în 
Republica Moldova sunt înregistrate 25.083 teste/1 milion de 
locuitori, iar în Ucraina sunt înregistrate 16.141 teste/1 milion de 



locuitori. Acest lucru poate conduce la concluzia că situația 
epidemiologică din cele două regiuni de frontieră ar putea fi chiar mai 
extinsă decât cea ilustrată în datele de mai sus, comparativ cu 
România. 
În concluzie, România se îndreaptă către un al doilea vârf al 
pandemiei, situație așteptată ținând cont de procesul de relaxare 
existent, însă județul Suceava nu mai are o contribuție semnificativă la 
această situație epidemiologică, ci se încadrează în media națională. 
Pe de altă parte, sunt înregistrate focare multiple în zona de frontieră 
din Ucraina și Republica Moldova și este nevoie de o monitorizare 
atentă a acestora pentru a limita răspândirea acestor focare și în 
zonele limitrofe din nord-estul României. 
 
(Analiză realizată de prof.univ.dr. Mihai DIMIAN și conf.univ.dr. Ionuț 
Cristea, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) 
 

___________ Începe admiterea la 

Universitatea 

„Ștefan cel  Mare” 

din Suceava  
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 Mâine, 6 iulie, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 

începe concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi 

masterat la toate cele 10 facultăţi. Înscrierile vor demara după o 

perioadă în care, printr-o serie de acțiuni concrete pentru gestionarea 

eficientă a situației determinate de epidemia cu virusul SARS CoV2, 

universitatea și-a consolidat poziția de partener principal al 

autorităților locale pentru sprijinirea comunității sucevene și 

regionale.  

În acest an, candidații au posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în 

locațiile din campusul USV, cât și on-line, folosind platforma de 

înscriere disponibilă. În contextul epidemiologic existent, USV a luat 

toate măsurile necesare, astfel încât procesul de admitere să se 

desfășoare în condiții de maximă siguranță sanitară, fiind instituite 

protocoale specifice privind dezinfecția spațiilor, urmarea unor 

circuite intrare-ieșire foarte bine delimitate, monitorizarea 
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temperaturii la intrările în clădirile din campus, adaptarea 

infrastructurii pentru protecția personalului implicat în procedeul de 

admitere și a candidaților care vor opta pentru depunerea 

documentelor on-site. Totodată, pentru a ușura  procedura de 

depunere a actelor în on-line, platforma de admitere a USV pune la 

dispoziție și un sistem electronic de plată a taxei de înscriere, care va  

putea fi accesat în momentul înscrierii și încărcării documentelor în 

platformă. 

După cum anunțam săptămâna trecută, oferta educațională din acest 

an include – dintr-un total de 90 de specializări – 9 programe noi de 

licență sau de masterat, autorizate sau acreditate, unele dintre ele, cu 

caracter interdisciplinar, fiind coordonate de mai multe facultăți și 

departamente și implicând competențe multiple. Astfel, în domeniul 

Științe inginerești, viitorii studenți vor putea opta pentru: 

Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și sisteme de comandă 

și control pentru autovehicule, Științe gastronomice, Energetică și 

tehnologii informatice și Securitate cibernetică. În domeniul Științe 

socio-umane, programele nou apărute în oferta USV sunt Resurse 

umane și Globalizare și diplomație economică. Acestora li se adaugă 

alte 2 programe care au fost autorizate să funcționeze anterior: Media 

digitală și Drept penal și criminalistică.  

Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, 

toți bobocii vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a 

unei tablete, însoţite de o cartelă SIM cu abonament de date cu o 

durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În 

acest sens, universitatea va achiziționa 2200 de laptopuri, 1300 

tablete și 3500 de cartele SIM. 

Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2020, cu 

repartizarea celor peste 2100 de locuri bugetate și a celor peste 2500 



de locuri cu taxă pe programe de studiu din ciclul de licență, masterat 

și doctorat, pot fi obţinute consultând pagina 

https://admitere.usv.ro/. Tot aici sunt cuprinse detalii referitoare la 

specificul fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele de 

concurs. 

Procesul de admitere 2020 se desfăşoară în perioada 6-15 iulie (fără 

zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde există probe 

și 6 – 17 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările 

unde nu există probe. Sesiunea a doua de admitere se va desfășura în 

perioada  7-15 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru 

specializările unde nu există probe și 7-11 septembrie, pentru 

specializările unde există probe. Pentru a confirma locul ocupat, 

candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până 

la data de 29 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 18 septembrie, 

pentru sesiunea de toamnă. 

 

Oana Nuțu Admiterea la USV. 
Luni încep înscrierile 
pentru cele peste 4.
500 de locuri la 
programele de 
licență, masterat și 
doctorat 

www.obiectivdesuceava.ro 
05.07.20 

Suceava Inscrierile din sesiunea iulie 2020, pentru ciclurile de studii 
universitare de licență, master și conversie profesională,  încep luni, 6 
iulie, (fără zilele de sâmbătă și duminică) – pentru specializările unde 
există probe, iar pentru cele la care admiterea este pe bază de dosar 
înscrierile au loc în perioada 6-17 iulie. Facultățile care organizează 
probe pentru admiterea la studiile de licență vor organiza evaluarea 
candidaților în zilele de 16 și 17 iulie, urmând ca rezultatele să fie 
afișate până pe 20 iulie.  Sunt disponibile 1.180 locuri fără taxă la 
licență, 600 locuri bugetate pentru programele de masterat și 39 
locuri fără taxă la doctorat 
 
Luni incep înscrierile la Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava 
(USV), la toate specializările din oferta celor 10 facultăți. Perioadele 
de înscriere și interviu, din sesiunea iulie 2020, pentru ciclurile de 
studii universitare de licență, master și conversie profesională, au 

www.centruldepresa.ro 
05.07.20 

www.stiridinbucovina.ro 
05.07.20 

https://admitere.usv.ro/


început azi, 6 iulie, (fără zilele de sâmbătă și duminică) – pentru 
specializările unde există probe, iar pentru cele la care admiterea este 
pe bază de dosar înscrierile au loc în perioada 6-17 iulie. Facultățile 
care organizează probe pentru admiterea la studiile de licență vor 
organiza evaluarea candidaților în zilele de 16 și 17 iulie, urmând ca 
rezultatele să fie afișate până pe 20 iulie. Înmatriculările se vor face în 
perioada 20-29 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie. 
 
Sunt disponibile 2.975 de locuri pentru programele de licență ZI, 
dintre care 1.180 sunt locuri fără taxă, 1.430 sunt cu taxă, 300 sunt 
locuri destinate românilor de pretutindeni, iar 50 sunt pentru 
absolvenții de liceu din mediul rural. Pentru cei interesați de 
învățământul la distanță, sunt alocate 485 de locuri la programele de 
licență. 
 
În oferta pentru admiterea din acest an sunt cuprinse și 1.442 locuri 
pentru programele de masterat, dintre care 600 locuri fără taxă, 690 
locuri cu taxă, 150 locuri destinate românilor de pretutindeni și două 
locuri pentru rromi. De asemenea, cifra de școlarizare a universității 
sucevene cuprinde și 190 de locuri distribuite la Programul de 
Conversie Profesională, dintre care 80 sunt la Pedagogia 
Învățământului Primar și Preșcolar. 
 
În ceea ce privește studiile universitare de doctorat, propunerea de 
repartizare a cifrei de școlarizare primită de la Ministerul Educației 
prevede 39 de locuri bugetate și 80 cu taxă. 
 
Nouă specializări noi au primit autorizații de funcționare ARACIS și pot 
face înscrieri în această sesiune de vară, dintre care șase sunt 
programe de licență și trei de masterat. șapte dintre aceste 
specializări au primit autorizarea ARACIS în aceeași zi, 25 iunie. Astfel, 
în domeniul științe inginerești, viitorii studenți vor putea opta pentru 
programul Echipamente și sisteme medicale (licență), autorizat să 



funcționeze cu 60 de studenți; Echipamente și sisteme de comandă și 
control pentru autovehicule (licență, 50 de studenți); științe 
gastronomice (licență, 50 de studenți); Energetică și tehnologii 
informatice (licență, 60 de studenți); Securitate cibernetică (masterat 
profesional). În domeniul științe socio-umane, programele nou 
apărute în oferta USV sunt Resurse umane (licență, 50 de studenți) și 
Globalizare și diplomație economică (masterat profesional). Anterior, 
au fost autorizate să funcționeze alte două programe: Media digitală, 
în cadrul Facultății de Litere și științe ale Comunicării, și programul de 
masterat Drept penal și criminalistică, în cadrul Facultății de Drept și 
științe Administrative. 
 
În ceea ce privește celelalte specializări noi pentru care USV a depus 
documentații de autorizare, dar ARACIS încă nu a reușit să le 
evalueze, speranta este ca în sesiunea din septembrie să se poată face 
înscrieri . Este vorba despre specializările Tehnică dentară, Rețele și 
software de telecomunicații, Autovehicule rutiere, Robotică și Nutriție 
și recuperare medicală, cu precizarea că înscrierile se vor efectua în 
sesiunea de admitere septembrie 2020, în condițiile în care programul 
va fi autorizat să funcționeze, iar numărul de locuri buget și taxă vor fi 
stabilite după sesiunea de admitere din iulie. 

__________ La Facultatea de 
Industrie 
Alimentară din 
cadrul USV va 
funcționa un nou 
program de studii, 
denumit „Științe 
gastronomice” 

 Educație Din toamnă, la Facultatea de Industrie Alimentară din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va funcționa un nou 
program de studii, denumit „Științe gastronomice”. Într-o intervenție 
telefonică la Radio Top, decanul facultății, Mircea Oroian, a declarat 
că este vorba despre primul program de acest gen din România, iar 
numărul locurilor disponibile este de 50. 20 de locuri sînt finanțate de 
la buget, iar 30 sînt cu taxă. Decanul a afirmat: „Practic, noi am 
implementat la nivelul României un program de studii care a luat 
naștere în ultimii ani. Este un trend mondial ca să specializezi în acest 
moment oameni care ar putea gestiona unități de alimentație publică. 
Acei specialiști vor ști să gestioneze partea de tehnologie culinară, 
partea de contabilitate și, nu în ultimul rînd, să asigure inocuitatea 

 



produselor alimentare, astfel încît consumatorii să fie siguri de ceea 
ce consumă”. Mircea Oroian a adăugat că noul program va avea o 
puternică latură aplicabilă. El a spus: „Avem un procent de aplicații 
mult mai mare decît la alte programe, pentru că ne dorim ca în 
decursul anilor de studii, viitorul absolvent să-și dezvolte 
competențele practice”. Potrivit decanului, cursanții programului 
„Științe gastronomice” vor avea posibilitatea de a studia și la 
universități din străinătate. Noul program este destinat absolvenților 
de liceu cu diplomă de Bacalaureat. Înscrierile la Facultatea de 
Industrie Alimentară din cadrul USV se vor desfășura între 6 și 17 iulie. 
Pe 20 iulie sînt programate înmatriculările. 

__________ Cercetătorii de la 
Universitatea 
Suceava au 
secvențiat genomul 
virusului SARS-CoV-
2 

 __________ Cercetătorii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au 
secvențiat genomul noului coronavirus SARS-CoV-2, a anunțat 
prorectorul USV responsabil cu cercetarea științifică, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian pe pagina sa de socializare. 
Prorectorul USV a spus că în timp ce unii îi neagă existența, alții 
tremură când îi aud numele, cercetătorii USV au ales să descompună 
și să analizeze virusul SARS-CoV-2. 
„USV este prima universitate din România care a secvențiat genomul 
virusului SARS-CoV-2, iar primele rezultate le vom prezenta în cursul 
acestei săptămâni”, a transmis Mihai Dimian. 
Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, a declarat, în urmă cu o lună, la Subiectul Zilei de la 
News Bucovina că universitatea suceveană a obținut un succes 
câștigând finanțarea pentru proiectul de cercetare privind 
secvențierea genomului noului coronavirus arătând că acest proiect 
va contribui la cercetarea internațională și la forma de tratament 
adecvată ce va trebui aplicată. 
 
Mihai Dimian a spus că nu poate spune cu date științifice când a 
apărut primul caz în țară și dacă au existat persoane care erau 
purtătoare de acest virus la finalul anului trecut cum anunță țări din 
vestul Europei, dar a subliniat că o curbă a infectărilor a început să 

 



crească din luna martie. 
„Cu siguranță au fost anumite persoane care au avut forme mai 
ușoare și au spus că a fost o formă de gripă. Acum, uitându-ne 
retrospectiv, unii spun că au avut simptome specifice. E greu de tras 
acum o concluzie”, a spus Dimian care a menționat că proiectul de 
secvențiere de la USV se va putea afla inclusiv acest lucru. 
El a subliniat că cercetarea este pentru pacienții din spitale, arătând 
că mai sunt încă 150 de pacienți cu Covid 19 în spitalele din Suceava și 
Rădăuți. 
„Uitându-ne la componentele acestui virus putem compara cu alte 
țări și, în felul acesta, vom putea afla de unde au venit cazurile 
respective. Noi presupunem că pacientul zero a venit din Italia sau 
Spania. Vom vedea dacă într-adevăr secvențele se potrivesc și în felul 
acesta putem confirma astfel de lucruri sau vom constata că mai mult 
de apropiem de varianta de virus din China, ceea ce înseamnă că a 
venit direct din China și nu pe calea Italiei sau Spaniei”, a spus Mihai 
Dimian. 
El a arătat că prin proiectul USV se va reconstitui într-o anumită formă 
evoluția virusului în România, dar cel mai important cercetarea are ca 
scop să se vadă cum va fi tratat pe viitor deoarece în funcție de 
mutațiile care au loc pe teritoriul României se vor putea aplica 
tratamente adecvate. 
„Dacă existe diferențe semnificative dintre virusul din Marea Britanie 
și din Italia atunci pacienții care vin pe această cale, care vin dintr-un 
focar generat de un pacient din Marea Britanie poate avea un tip de 
tratament, în timp ce cel din Italia un alt tip de tratament, potrivit 
fiecărui tip de virus în parte” a explicat Dimian. 
El a arătat că importanța proiectului a fost confirmată și de faptul că 
la proiectul USV s-a implicat și cel care îl coordonează în Italia, dar și 
cercetători români din străinătate. 
„A durat doar două ore să primesc răspuns pozitiv de la cel care 
coordonează în Italia proiectul de secvențiere în privința implicării 
fără nicio formă financiară în proiectul nostru”, a spus Dimian. 



El a explicat că atât de interesant e proiectul încât acest cercetător 
italian a accepat, fără să se cunoască, să facă parte din proiectul USV. 
„Poate și din acest motiv proiectul a fost câștigat de Suceava și nu de 
Institutul Cantacuzino sau Matei Balș”, a spus Dimian care a subliniat 
că alături în acest proiect sunt colegi de la Universitatea Harvard unde 
a lucrat, cercetători români din străinătate. „Relevanța internațională 
este dată și de faptul că aceste rezultate ale secvențierii sunt 
introduse într-o bază de date internațională unde se află deja tulpinile 
din Italia, Marea Britanie, Franța, etc. România, momentan lipsește de 
acolo. Cercetătorii internaționali analizează această bază 
internațională când trag anumite concluzii. Momentan România 
lipsește și mă gândeam că poate ar trebui să colaborăm și cu 
Republica Moldova și să introducem și rezultatele de acolo, să facem 
anumite secvențieri și pe probele lor și să oferim date comune”, a 
spus Mihai Dimian. 

Radu Lupașcu Concurs pentru 
selecția decanilor 
facultăților din 
cadrul USV 
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Local În cursul zilei de vineri, la Universitatea „Ștefan cela Mare” din 
Suceava a fost emis Ordinul Rectorului Universității cu privire la 
modificarea calendarului concursului pentru selecția decanilor celor 
10 facultăți din cadrul USV.  
 
Concursul public pentru selecția decanilor se va desfășura potrivit 
noului calendar, publicat pe pagina web a universității sucevene. De 
asemenea, planurile manageriale și CV-urile candidaților urmează să 
fie publicate pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea Alegeri. 
 
Comisia formată din rector și cei 4 prorectori va evalua doar candidații 
care au primit avizul din partea Consiliului Facultății. 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 Universității „ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
Pentru selecția decanului unei facultăți fiecare membru al comisiei de 
concurs evaluează candidații pe baza unor criterii, cum ar fi: calitatea 
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planului managerial,  compatibilitatea planului managerial al 
candidatului cu planul managerial al rectorului, cunoștințele privind 
legislația specifică (Carta USV, Legea Educației Naționale, Metodologia 
de evaluare externă a ARACIS, Planul managerial al Rectorului), modul 
de relaționare și de comunicare, precum și componența echipei 
propuse pentru conducerea facultății. 
 
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. 
 
Pentru detalii suplimentare și noul calendar al concursului, 
informațiile pot fi găsite dacă se accesează: 
 
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Alegeri/2020/decani/Ordinul%20r
ectorului%20USV%20nr%20204%20din%2003.07.2020.pdf 
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__________ Școala Doctorală de 
vară de la Ipotești 

 Local Vineri, 3 iulie, și-a încheiat lucrările a doua ediție a Școlii de vară 
pentru tinerii cercetători filologi, organizată de Memorialul Ipotești în 
parteneriat cu Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca. Ediție cu emoții, ca și prima (asociată unor altfel de 
emoții, de început), pentru că trebuia să fie (și a fost) o ediție online. 
Prima concluzie pe care o tragem este că se poate în orice condiții, 
fără calificativul mai rău sau mai bine, dar altfel. Gândită de profesorii 
clujeni, în mod special de prof. Ioana Bican și Corina Croitoru, 
susținută financiar, parțial, de universitate, Școală de vară a adunat 
studenți și masteranzi de la diferite universități și școli doctorale din 
spațiul românesc. Genericul acestei ediții a fost legat de ironie, o temă 
care consună într-un fel cu starea actuală din mai multe perspective 
(ironia presupunând, prin definiție, neconcordanțe de diferit gen), 
orientată, evident, spre studiile de literatură: Fețele ironiei în 



literatură și critică. 
[…] 
 
Temele prezentate în a treia zi au transgresat spațiul literaturii 
române și spațiul literaturii române din România. Doctoranda Tatijana 
Petrika (Universitatea de Vest din Timișoara) a vorbit despre Fețele 
ironiei în romanul „Suferințe timpurii” de Danilo Kiš. Mariana Jitari 
(Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), axându-se pe tema 
disertației sale, a prezentat Experiențe traumatizante și ființe tutelare 
ale universului copilăriei din romanul românesc contemporan, făcând 
și o paralelă între imaginea mamei în romanul contemporan și 
imaginea mamei la Eminescu. Oxana Luțev (Universitatea de Stat 
„Dimitrie Cantemir”, Chișinău) a vorbit despre ironie în creația 
poetului basarabean Nicolae Esinencu: Metamorfozele ironiei în 
opera lui Nicolae Esinencu. Domeniul literaturii basarabene a fost 
explorat, în a patra zi, de Ștefan Susai (Universitatea de Stat „Dimitrie 
Cantemir”, Chișinău), care a prezentat publicistica lui Alexandru Robot 
la „Rampa” între anii 1932-1934. Trecând de la ironie la absurdul 
comic, Oana Zugravu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) s-
a referit la teatrul ionescian. La ironie, dar în textul memorialistic, s-a 
referit Christinne Schmidt (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca): Fețe ale ironiei în textul memorialistic. Studiu de caz: Annie 
Bentoiu. 
 
Câștigul acestei forme, online, a școlii de vară a fost posibilitatea de a 
invita profesori din spații universitare îndepărtate de Ipotești, care au 
putut răspunde invitației tocmai datorită posibilității de intrare într-un 
spațiu virtual. 
 
Conferințele profesorale au fost deschise, în prima zi, de prof. Otilia 
Hedeșan (Universitatea de Vest din Timișoara), cu tema Mihai 
Eminescu și basmele, urmată, a doua zi, de prof. Ligia Tudurachi 
(Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Academia 



Română, Filiala Cluj-Napoca), care ne-a introdus în atmosfera de la 
Junimea: De la ironia maioresciană la zeflemeaua junimistă. În aceeași 
zi, participanții au fost într-un dialog, cu genericul Eminescu în Italia. 
Între studiul științific și lectura diletantă…, cu prof. univ. dr. Luisa 
Valmarin (Universitatea „Sapienza” din Roma), moderat de prof. dr. 
Ioana Bican (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca). Prof. 
Ioana Bican a ținut și conferința Eminescu în „Romantismul lung” 
european. Câteva linii de reflecție, urmată de conferințele lect. Florin 
Oprescu (Universitatea din Viena), Eminescu și cultura celebrității, și a 
conf. Maria Șleahtițchi (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), 
Receptarea lui Eminescu în Basarabia: între ideologii totalitare, 
polemici identitare și interpretări estetice. Conferință de închidere a 
Școlii Doctorale de vară a fost ținută de prof. univ. dr. Mircea A. 
Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), Care-i faza cu 
critica? La discuții a participat și prof. Roberto Merlo (Universitatea 
din Torino). 
[…] 

Doina Cernica Premiile Literare 
Libaneze Naji 
Naaman 2020 

 __________ Fondate în anul 2002, Premiile Literare Libaneze Naji Naaman au atras 
în cele aproape două decenii de existenţă un număr uriaş, 
impresionant de participări internaţionale, ceea ce face ca buchetul 
anual de premii, la prima vedere bogat, să ne apară la o privire mai 
adâncă şi extrem de selectiv. Astfel, la ediţia acestui an, cele 77 de 
premii la diverse categorii au fost alese din nu mai puţin 3034 de 
candidaturi din 78 de ţări, devenind astfel şi mai preţioase cele 
adjudecate de sucevenii Gina Puică şi Florin Dan Prodan pentru 
Creativitate. Pe lângă valoarea literară a textelor semnate de ei din 
concurs, eseu – Gina Puică şi poezie – Florin Dan Prodan, nu putem să 
nu observăm că este vorba şi de două prezenţe notabile ale generaţiei 
tinere în animarea culturii în Bucovina, universitara Gina Puică, lector 
de Limba Română al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava la 
Universitatea Naţională „Iuri Fedkovici” din Cernăuţi, fiind şi 
iniţiatoarea unor întâlniri ştiinţifice internaţionale, cum ar fi 
„Eminescu în limbile lui”, dar şi a celor literare, atât de apreciate şi 



prilejuite de Cenaclul Transfrontalier „Maşina cu poeţi”, iar Florin Dan 
Prodan fiind un scriitor al cărui nume este de asemenea asociat unui 
cenaclu literar, viu şi atractiv, „Zidul de hârtie”, cu o producţie 
editorială distinctă. Nu putem însă să nu menţionăm încă un nume din 
cele ale laureaţilor Premiilor Literare Naji Naaman 2020. Este vorba de 
scriitorul francez Michel Baury, de asemenea laureat pentru 
Creativitate, un nume cunoscut în Bucovina: a fost distins cu Premiul 
pentru Traducere pe anul 2007 de Societatea Scriitorilor Bucovineni. 
Aşadar: Gina Puică, Florin Dan Prodan şi Michel Baury! Calde felicitări 
celor trei laureaţi, şi de aproape şi de la o depărtare care nu desparte! 
Să-i reîntâlnim, susţinuţi şi de aceste premii, pe copertă de noi cărţi, 
protagonişti ai unor noi întâlniri literare! 

__________ Emoţii şi „Bella 
Ciao” la un curs 
festiv organizat în 
pandemie 

 Actualitate Emoţii şi speranţă la cursul festiv al Facultăţii de Inginerie Alimentară 
de la Universitatea „Ştefan cel Mare”. Absolvenţii s-au întâlnit în 
campus, după trei luni în care s-au văzut numai pe ecranele 
calculatoarelor sau telefoanelor. Au păstrat distanţa sanitară, şi-au 
acoperit feţele cu măşti de protecţie, dar n-au renunţat la entuziasm. 
Au cântat bella ciao, şi-au amintit cum au reuşit să treacă de 
provocările primei sesiuni. La final, s-au bucurat că sunt ingineri cu 
acte în regulă şi le-au mulţumit părinţilor şi bunicilor pentru că i-au 
sprijinit în perioada anilor de studiu. 

 


