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__________ USV a obţinut trei 
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Salonul 
Internaţional al 
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Universități Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a câştigat trei medalii 
de aur şi una de argint la cea de a XIII-a ediţie a Salonului 
Internaţional al Inventicii şi Inovării INTARG, organizat în luna iunie 
sub patronajul Ministerului Cercetării şi Ministerului Economiei şi 
Dezvoltării din Polonia. 
 
Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, luni, de Biroul de presă al 
USV, manifestarea a reunit invenţii de la peste 70 de institute de 
cercetare, universităţi şi firme din 15 ţări, jurizarea desfăşurându-se 
online. 
 
România a fost reprezentată de Forumul Inventatorilor Români, USV 
şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 
Bucureşti. Studenţii, cercetătorii şi cadrele didactice de la Facultatea 
de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul USV au 
participat cu patru lucrări. 
 
Medalii de aur au obţinut lucrările „Device for continuous skeletal 
traction”, „Automatic ice remover device for aerial power lines” şi 
„System for monitoring the activity of a person in the office”, iar o 
medalie de argint au obţinut cercetătorii suceveni cu lucrarea 
„Automatic command control system”. 
 
„Activităţile de cercetare şi inventică din Universitate s-au desfăşurat 
în condiţii normale pe întreaga perioadă a acestui an, cu respectarea 
unor condiţii care să asigure siguranţa celor implicaţi. 
 
Am încurajat şi sprijinit mereu studenţii care doresc să-şi dezvolte 

www.suceavanews.ro 
07.07.20 
 
 



abilităţile de inventator şi să-şi pună în valoare potenţialul creativ, 
punându-le la dispoziţie infrastructura necesară lucrului de la 
distanţă”, a declarat Constantin Ungureanu, coordonatorul grupului 
din cadrul USV. 
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Un nou program de 
LICENȚĂ în cadrul 
USV! Rector 
Valentin POPA: 
„Există o LIPSĂ 
acută pe piață de 
SPECIALIȘTI care să 
se ocupe de aceste 
ECHIPAMENTE 
medicale” 
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Moldova/Sucea
va 

În cadrul facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a 
Universității Ștefan cel Mare Suceava, se va implementa un nou 
program de licență denumit „Echipamente și sisteme medicale”. 
 
    „Este unul dintre puținele programe din România” 
 
    „Mai sunt doar 2 sau 3 universități care au programe similare și 
există evident o lipsă acută pe piață de specialiști care să se ocupe de 
aceste echipamente medicale din ce în ce mai complexe și din ce în ce 
mai numeroase, care astăzi sunt prezente în mai toate unitățile 
sanitare, atât în cabinete private cât și în marile spitale. 
 
    Fiind prea puțini specialiști care să le întrețină, să le pună în 
funcțiune să le asigure mentenanța și de ce nu să facă și aplicații ,să 
instruiască medicii pentru a putea folosi rezultatele acestora. 
 
    Poate nu chiar în primul an de la apariție pentru că trebuie să-l și 
promovăm intens, el abia a primit autorizarea, dar într-un an, doi, 
având în vedere și ce se întâmplă la celelalte universități care au 
programe similare, ne așteptăm ca să lucrăm la maxim de capacitate”, 
a declarat rectorul Universității Suceava Valentin Popa, pentru ziarul 
„Bună Dimineața Suceava „ 
 
Acest program s-a concretizat în urma sugestiilor instituțiilor locale 
din domeniul medical precum Spitalul de Urgență Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava, Colegiul Medicilor, clinici și laboratoare private, 
deoarece există o lipsă acută de specialiști în acest domeniu. 

N.B. Leacul pentru 
coronavirus va veni 
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Actualitate Cercetătorii de la USV au secvenţiat genomul SARS-CoV-2 
 



de la… Suceava! Cercetătorii de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava au 
secvenţiat genomul noului coronavirus SARS-CoV-2, a anunţat 
prorectorul USV responsabil cu cercetarea ştiinţifică, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, pe pagina sa de socializare. 
 
Prorectorul a spus că în timp ce unii îi neagă existenţa, alţii tremură 
când îi aud numele, cercetătorii USV au ales să descompună şi să 
analizeze virusul SARS-CoV-2. 
 
Prima universitate din ţară care a secvenţiat genomul 
 
„USV este prima universitate din România care a secvenţiat genomul 
virusului SARS-CoV-2, iar primele rezultate le vom prezenta în cursul 
acestei săptămâni” a transmis Mihai Dimian. 
 
Prorectorul Universităţii „Ştefan 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 obţinut un succes 
câştigând finanţarea pentru proiectul de cercetare privind 
secvenţierea genomului noului coronavirus, arătând că acest proiect 
va contribui la cercetarea internaţională şi la forma de tratament 
adecvată ce va trebui aplicată. 
 
Mihai Dimian a spus că nu poate spune cu date ştiinţifice când a 
apărut primul caz în ţară şi dacă au existat persoane care erau 
purtătoare de acest virus la finalul anului trecut, cum anunţă ţări din 
vestul Europei, dar a subliniat că o curbă a infectărilor a început să 
crească din luna martie. 
 
„Cu siguranţă au fost anumite persoane care au avut forme mai 
uşoare şi 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 menţionat că proiectul de 



secvenţiere de la USV se va putea afla, inclusiv, acest lucru. 
 
El a subliniat că cercetarea este pentru pacienţii din spitale, arătând 
că mai sunt încă 150 de pacienţi cu Covid-19 în spitalele din Suceava şi 
Rădăuţi. 
 
Vom putea afla unde au apărut primele cazuri 
 
„Uitându-ne la componentele acestui virus putem compara cu alte 
ţări şi, 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 secvenţele se potrivesc, şi în 
felul acesta putem confirma astfel de lucruri sau vom constata că mai 
mult ne apropiem de varianta de virus din China, ceea ce înseamnă că 
a venit direct din China, şi nu pe calea Italiei sau Spaniei” a spus Mihai 
Dimian. 
 
El a arătat că, prin proiectul USV, se va reconstitui, într-o anumită 
formă, evoluţia virusului în România, dar, cel mai important, 
cercetarea are ca scop să se vadă cum va fi tratat pe viitor deoarece, 
în funcţie de mutaţiile care au loc pe teritoriul României, se vor putea 
aplica tratamente adecvate. 
 
„Dacă există diferenţe semnificative între virusul din Marea Britanie şi 
din Italia, atunci pacienţii care vin pe această cale, care vin dintr-un 
focar generat de un pacient din Marea Britanie, pot 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 importanţa proiectului a fost confirmată şi de faptul că 
la proiectul USV s-a implicat şi cel care îl coordonează în Italia, dar şi 
cercetători români din străinătate. 
 



„A durat doar două ore să primesc răspuns pozitiv de la cel care 
coordonează în Italia proiectul de secvenţiere, în privinţa implicării, 
fără nicio formă financiară în proiectul nostru” a spus Dimian. 
 
El a explicat că proiectul este atât de interesant, încât acest cercetător 
italian a acceptat, fără să se cunoască, să facă parte din proiectul USV. 
 
„Poate şi din acest motiv proiectul a fost câştigat de Suceava şi nu de 
Institutul «Cantacuzino» sau de «Matei Balş»” a spus Dimian, care a 
subliniat că alături, în acest proiect, sunt colegi de la Universitatea 
Harvard unde a lucrat, alţi cercetători români din străinătate. 
„Relevanţa internaţională este dată şi de faptul că aceste rezultate ale 
secvenţierii sunt introduse într-o bază de date internaţională unde se 
află deja tulpinile din Italia, Marea Britanie, Franţa etc. România, 
momentan, lipseşte de acolo. Cercetătorii internaţionali analizează 
această bază internaţională când trag anumite concluzii. Momentan, 
România lipseşte şi mă gândeam că poate ar trebui să colaborăm şi cu 
Republica Moldova şi să introducem şi rezultatele de acolo, să facem 
anumite secvenţieri şi pe probele lor şi să oferim date comune” a spus 
Mihai Dimian. 

__________ Mircea Oroian: „Nu 
aș plînge atît de 
mult după brandul 
LaDorna. Avem 
nevoie de un nou 
Jean Valvis, care să 
creeze un nou 
brand local” 
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Actualitate Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava, Mircea Oroian, apreciază că este nevoie 
de un nou Jean Valvis pentru construirea unui alt brand local, după ce 
grupul francez Lactalis a decis închiderea fabricilor LaDorna din 
Floreni și Vatra Dornei. El a afirmat prin telefon, la Radio Top, că 
potrivit publicației „Ziarul Financiar” omul de afaceri elvețian de 
origine greacă Jean Valvis a încasat peste 100 de milioane de euro din 
vînzarea brandurilor Dorna și LaDorna către Coca-Cola și, respectiv, 
Lactalis. Mircea Oroian a spus: „Nu aș plînge atît de mult după brandul 
LaDorna. Vă dau exemplul aceluiași inventator al brandului, Jean 
Valvis, care a vîndut prin anii `90 compania de ape minerale Dorna și 
ulterior a creat un brand la fel de puternic, LaDorna, care a fost 
cumpărat de Lactalis. În ultimii ani a inventat Aqua Carpatica, o 



companie cu vînzări foarte bune, nu numai în țară, ci și în străinătate”. 
„Avem nevoie de un nou Jean Valvis, care să creeze un nou brand 
local”, a mai spus decanul. 

__________ POPASUL DE DUPĂ 
AMIAZĂ 
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__________ Gina Puică, un om deosebit, un profesionist în domeniul său şi o bună 
prietenă şi colaboratoare a RADIO AS, lector de Limba Română al 
Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava la Universitatea Naţională 
“Iuri Fedkovici” din Cernăuţi, alături de Florin Dan Prodan, sunt 
printre laureaţii Premiilor Literare Libaneze “Naji Naaman” 2020 
pentru Creativitate. 

O.S. Si la USV rezultatele 
admiterii  vor fi 
anonimizate 
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Suceava În conformitate cu legislația europeană și românească în vigoare, 
respectând dreptul candidaților la viața privată, Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava va asigura confidențialitatea numelor 
candidaților la concursul de admitere 2020. 
 
Pseudonimizarea prevede ca prelucrarea datelor cu caracter personal 
să fie făcută în așa fel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei 
anume persoane vizate fără a se utiliza o serie de informații 
suplimentare, în măsura în care aceste informații suplimentare sunt 
stocate separat și fac obiectul unor măsuri de natură tehnică și 
organizatorică destinate să garanteze neatribuirea unei persoane 
fizice identificate sau identificabile. Concret, la înscriere, fie că aceasta 
are loc on-site sau on-line, fiecare candidat va primi un cod numeric 
unic, pe care îl va utiliza pentru verificarea clasamentului final, se 
arată într-un comunicat transmis de USV. 
 
Reamintim faptul că ieri au început înscrierile pentru sesiunea iulie a 
concursului de admitere 2020. Acestea vor continua, potrivit 
calendarului, până pe 17 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică). 
Ulterior, pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis 
trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la data de 29 iulie. 
 
Informații detaliate despre procesul de Admitere 2020, actualizate 
constant, pot fi obținute consultând pagina https://admitere.usv.ro/. 
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Încep ÎNSCRIERILE la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
SUCEAVA!  
Condiții STRICTE la 
depunerea 
DOCUMENTELOR 
pentru ADMITERE 
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Moldova / 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a luat măsuri stricte de 
siguranță în vederea prevenirii infecției cu Coronavirus, atât pentru 
candidați cât și pentru personalul universității. 
 
Concursul de admitere pentru studiile de licență și masterat se 
desfășoară diferit față de anii trecuți, s-au creat circuite de intrare și 
iesire, s-a făcut dezinfectarea spațiilor și se monitorizează 
temperatura la intrare. 
 
Totodată USV și-a actualizat site-ul și a pus la dispoziție un sistem 
electronic de plată a taxei de înscriere și de încărcare a documentelor 
oferind candidaților oportunitatea de a se înscrie on-line. 
 
USV va achiziționa 2.200 de laptopuri, 1.300 tablete și 3.500 de 
cartele SIM în sprijinul noilor studenți 
 
Cele 10 facultăți ale universității vor avea laptopuri sau tablete, 
însoţite de cartele SIM cu abonament de date valabile pe minimum 9 
luni și cu minimum 50 GB pe lună în sprijinul tuturor studenților din 
primul an. 
 
Universitatea dispune de peste 2.100 de locuri la buget și peste 2.500 
de locuri cu taxă pentru studiile din ciclul de licență, masterat și 
doctorat, iar înscrierile se fac în perioada 6-15 iulie în zilele lucrătoare 
pentru specializările care au probe de admitere și în perioada 6-17 
iulie fără week-end, pentru specializările care nu au probă de 
admitere. 
 
De asemenea a doua sesiune de înscriere va avea loc în perioada 7-15 
septembrie pentru specializările fără probă de admitere și 7-11 
septembrie pentru specializările cu probă la admitere. 
 
Candidații declarați admiși trebuie să confirme locul până la data de 



29 iulie, iar cei din a doua sesiune până la data de 18 septembrie. 

 


