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Oana N. 1.400 de candidați 
la finalul primei 
săptămâni de 
înscrieri pentru 
admiterea la USV 

www.obiectivdesuceava.ro 
13.07.20 

Suceava In data de 8 iulie, la două zile de la începerea perioadei de înscrieri 
pentru admiterea USV, erau 600 de înscriși cu 1.000 de opțiuni 
exprimate, cu mențiunea că mai puțin de 10% dintre candidați au ales 
să se înscrie on-line, preferând să se prezinte în campusul universității 
pentru a depune actele necesare. In data de 9 iulie, prorectorul Mihai 
Dimian anunța, la finalul zilei de înscrieri, că USV avea deja 1.000 de 
candidați înscriși. Vineri, 10 iulie, după prima din cele două săptămâni 
din perioada de înscrieri pentru admiterea la USV, numărul candidaților 
a atins cifra de 1.407 
 
Înscrierile pentru admiterea la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 
(USV) continuă și în această săptămână, iar cei interesați să studieze la 
una din cele zece facultăți pot opta să transmită documentele online, 
fie să se prezinte în campus pentru a face acest lucru. La finalul primei 
săptămâni de înscrieri s-au înregistrat 1.407 candidați, cu una sau două 
opțiuni exprimate, iar 90% dintre aceștia au preferat să se prezinte 
personal în campusul USV pentru a-și depune dosarele de înscriere. 
 
Anii trecuți, numărul candidaților înscriși și cel al opțiunilor exprimate 
de aceștia erau publicate pe site-ul universității la finalul fiecărei zile, 
defalcat pe specializări, la fiecare facultate în parte. În această sesiune 
de admitere dinamica înscrierilor nu mai este publică, însă prorectorul 
Mihai Dimian a postat pe pagina personală de Facebook, aproape zilnic, 
numărul de candidați înscriși, la finalul fiecărei zile de înscrieri. Potrivit 
acestuia, în data de 8 iulie, la două zile de la începerea perioadei de 
înscrieri pentru admiterea USV, erau 600 de înscriși cu 1.000 de opțiuni 
exprimate, cu mențiunea că mai puțin de 10% dintre candidați au ales 
să se înscrie on-line, preferând să se prezinte în campusul universității 



pentru a depune actele necesare. În data de 9 iulie, prorectorul Dimian 
anunța, la finalul zilei de înscrieri, că USV avea deja 1.000 de candidați 
înscriși. Vineri, 10 iulie, după prima din cele două săptămâni din 
perioada de înscrieri pentru admiterea la USV, numărul candidaților a 
atins cifra de 1.407. 
Informații detaliate despre procesul de Admitere 2020 la universitatea 
suceveană, cu repartizarea celor peste 2.100 de locuri bugetate și a 
celor peste 2.500 de locuri cu taxă pe programe de studiu din ciclul de 
licență, masterat și doctorat, pot fi obținute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro/. Tot aici sunt cuprinse detalii referitoare la 
specificul fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele de concurs. 
 
Campania de promovare a programelor de studii pentru admiterea din 
acest an la USV s-a conturat în jurul a două mari beneficii pe care 
instituția de învățământ le oferă studenților săi. Prima, o noutate 
absolută, generată de contextul actual cauzat de pandemia de 
coronavirus, care a mutat cursurile din ultimele 3 luni ale actualului an 
universitar în mediul online, o reprezintă acordarea unui laptop sau a 
unei tablete tuturor bobocilor din acest an. Indiferent de facultatea sau 
programul de studiu pentru care vor opta, toți studenții admiși în acest 
an la USV vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a unei 
tablete, însoțite 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 2.200 de laptopuri, 1.300 de tablete și 
3.500 de cartele SIM. Al doilea beneficiu promovat intens cu scopul de 
a atrage viitori studenți este tot un sprijin material oferit de către toate 
cele zece facultăți din cadrul USV, și anume bursele în valoare de 600-
1.000 de lei pe lună, acordate unui procent de 25% sau chiar 30% dintre 
studenți. 
 
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. 
 
În contextul epidemiologic existent, USV informează că 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 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. 

Daniel Spasov Cercetătorii români, 
aproape de găsirea 
tratamentului! Au 
spart genomenul 
SARS-CoV-2 

www.evz.ro 
11.07.20 

__________ Prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian , prorectorul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV), a făcut anunțul privind spargerea genomului 
noului coronavirus și a explicat cum a avut loc acest procedeu. 
 
„La laboratorul de metagenomică și biologie moleculară al Universității 
Ștefan cel Mare din Suceava, au fost secvențiate în ultimele trei 
săptămâni 63 de probe ce conțineau virusul SARS-CoV-2 ,provenind din 
zona Sucevei. Într-o primă etapă, le-am comparat cu varianta originală, 
cea provenită din Wuhan, și putem anunța că au fost descoperite 187 
de modificări, potențiale mutații ale virusului, la nouă dintre genele lui. 
 
Noi am intrat în luptă fără să cunoaștem adversarul. Acest lucru ne 
ajută acum foarte mult în a găsi tratamente potrivite, unele poate sunt 
folosite cu succes în alte țări. 
 
Un prim rezultat, după ce am analizat probele amintite, arată că, 
pentru zona Sucevei, suntem mai apropiați de varianta de virus din 
Spania, patru probe sunt legate de Germania, sunt și din Italia. Dar în 
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 zona Sucevei s-au răspândit mai degrabă pe varianta venită din 
Spania”, a declarat medicul Mihai Dimian, la Antena 3. 
 
Până astăzi, 11 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 32.079 
de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.613 au fost externate, dintre 
care 21.414 de pacienți vindecați și 1.793 de pacienți asimptomatici, 
externați la 10 zile după depistare și 406 pacienți externați la cerere cu 
test pozitiv. 
 
Până astăzi, 1.871 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au 
decedat. 
 
În intervalul 10.07.2020 (10:00) – 11.07.2020 (10:00) au fost 
înregistrate 24 decese (16 bărbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați 
cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Botoșani, 
Brașov, Buzău, Dolj, Galați, Maramureș, București, Olt, Prahova și Sibiu. 
 
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 
ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 decese la categoria de 
vârstă 60-69 ani, 7 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 decese 
la persoane de peste 80 de ani. 
 
23 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat 
comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități. 
 
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, 
au fost înregistrate alte 698 noi cazuri de îmbolnăvire. 
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Oana Șlemco Alimentele care 
ajută organismul în 
lupta împotriva 
COVID-19. Opinia 
unui cercetător de 

www.adevarul.ro 
10.07.20 

Orașul tău / 
Suceava 

Se știe deja că organismele umane reacționează diferit atunci când sunt 
infectate cu noul coronavirus. Unii oameni nu simt nimic, sunt 
asimptomatici. Pentru alții, însă, boala devine un chin care poate să le 
sape drumul spre moarte. 
 



la o universitate 
cunoscută 

Cercetătorii Departamentului de Sănătate de la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava încearcă să afle dacă alimentația sănătoasă 
poate să sprijine sistemul imunitar în lupta cu necruțătorul SARS CoV-
2. Proiectul lor este la început de drum, însă primele rezultate arată că 
există alimente care ajută organismul. „Trebuie să ne gândim că 
această boală este, la urma urmei, un amalgam de reacții ale 
organismului. Printre aceste reacții există și inflamația. De fapt, COVID-
ul este o boală manifestată în principal prin reacții inflamatorii. Dacă 
noi reușim să aducem în organismul nostru acele substanțe care să 
ajute corpul să lupte, atunci, probabil, putem observa o îmbunătățire 
în gestionarea acestei boli. (...) Repet, este o cercetare care nu 
urmărește să vindece această boală, nici măcar să o prevină, dar să 
ajute în gestionarea ei. Alimentația corectă ne ajută pe termen lung. 
Ne ajută și în cazul acestei boli. Este indicat să aducem în organism 
substanțe cu rol antiinflamator, rol protectiv, pe care le găsim în 
principal în fructe și legume. Ar fi bine să ne gândim și la acele alimente 
mai puțin utilizate cum sunt scorțișoara, ghimbirul și ceaiul verde”, a 
declarat lector dr. Andrei Lobiuc de la Departamentul de Sănătate al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

__________ USV va construi 4 
noi spații pentru 
laboratoare 

www.stirilevivafm.ro 
11.07.20 

Știri În pofida actualei pandemii de coronavirus cu care ne confruntăm, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava nu a abandonat investițiile în 
infrastructura de învățământ. Rectorul USV, Valentin Popa, a anunțat 
că, în această vară, se intenționează construirea a 4 noi spații pentru 
laboratoare, cu o suprafață totală de peste 340 de mp. Noile 
laboratoare vor fi ridicate în spatele sălii de sport, a precizat Popa, 
pentru Radio VIVA FM:   
Suceava – ȘTIRILE VIVA FM 

__________ Continuă lucrările 
de reabilitare a 
Căminului nr. 1 al 
USV 

www.stirilevivafm.ro 
10.07.20 

Știri În momentul actual, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava poate pune 
la dispoziția studenților circa o mie de locuri de cazare în căminele 
proprii și în cele închiriate de la alte unități de învățământ. 
Rectorul USV, Valentin Popa, a declarat că, în ciuda pandemiei, 
continuă lucrările de reabilitare a Căminului nr. 1, lucrări care speră că 
vor fi finalizate până la începerea noului an universitar: 



Căminul are 280 de locuri, reabilitarea incluzând și 
recompartimentarea spațiilor, astfel încât un grup sanitar va deservi 
două camere. 
Până acum, toaletele și dușurile erau la comun. 

Radu Lupașcu Premii la concursuri 
pentru masteranzi 
la „Teoria și practica 
traducerii”, de la 
USV 

www.monitorulsv.ro 
10.07.20 

Local Rezultatele concursului „Mot à monde” organizat de zece ani de 
Institutul Francez din Cluj, în parteneriat cu Organizația Internațională 
a Francofoniei și Agenția Universitară a Francofoniei, publicate la 
începutul săptămânii, au dat motive de satisfacție și studenților din 
cadrul USV, participanți la confruntare. Studenți din 13 universități 
românești au participat în acest an la acest concurs de traducere, care 
a propus versiuni în limba română ale unui text extras din romanul „Le 
Tranquille Affligé”, scris în limba franceză de autorul canadian 
contemporan Gilles Jobidon. Ana Maria Antonesei, masterandă în anul 
al II-lea la masteratul „Teoria și practica traducerii”, din cadrul Facultății 
de Litere și Științe ale Comunicării a Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, a obținut Mențiunea I, repetându-și astfel performanța din 
anul 2018. 
 
În 2019, premiul I la concursul menționat mai sus i-a fost decernat unei 
alte masterande sucevence, Iulia Ioana Bădăluță, care a reușit să se 
facă remarcată pe plan național și în 2020, primind o Mențiune la 
Concursul de traduceri literare și de specialitate pentru elevi și 
studenți, organizat în zilele de 15-16 mai de Cercul de traduceri literare 
și de texte de specialitate al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia. 
 
Ana Maria Antonesei și Iulia Ioana Bădăluță, ale căror reușite au fost 
posibile și datorită implicării profesoarelor lor, Raluca Nicoleta Balațchi 
și Corina Iftimia, sunt acum absolvente ale masteratului de „Teoria și 
practica traducerii”. 11 dintre cei 21 de absolvenți ale acestui masterat 
care și-au susținut disertația în 2020, printre care și Ana Maria, au 
reușit să finalizeze atât cursurile oferite de Universitatea „Ștefan cel 



Mare” din Suceava, cât și pe cele ale Universității de Stat din Chișinău, 
dobândind astfel diplome de la ambele universități. 
 
Rezultatele bune nu se lasă așteptate nici în cadrul generației 
următoare de masteranzi înscriși la „Teoria și practica traducerii”. 
Masterandă în anul I, Anda Costiuc a participat în luna mai la un concurs 
organizat de Agenția Universitară a Francofoniei, în parteneriat cu 
Radio France International, reușind performanța de a fi una dintre cele 
două bursiere selecționate pe baza analizei a 54 de dosare de concurs, 
care au inclus traduceri realizate de candidați. Bursa câștigată, dincolo 
de beneficiul financiar, îi permite Andei Costiuc să efectueze un stagiu 
de traducere pentru presă sub monitorizarea atentă a profesioniștilor 
de la Radio France International. Anda e foarte încântată și a declarat 
că: ”Deși această oportunitate vine cu obligația de a traduce 2 articole 
pe zi, 20 de zile pe lună, deci 40 de articole pe lună, avantajul, din 
punctul meu de vedere, este feedback-ul pe care îl primesc în urma 
efortului depus. Chiar dacă acesta nu este întotdeauna pozitiv, este 
constructiv, mă ajută să îmi dau seama de anumite greșeli și să merg, 
încrezătoare, mai departe.” 
 Roadele ultimului an la masteratul ”Teoria și practica traducerii” au 
fost bogate, conducerea facultății așteptând cu nerăbdare să îi 
cunoască pe bobocii care se înscriu zilele acestea la numeroasele 
specializări pe care le propune și să transforme provocările viitorului an 
universitar într-un alt șir de reușite. 

__________ Prorectorul Dimian, 
des „curtat” de 
partidele politice: 
„Scopul este să 
scoatem politicul 
din educație, nu să 
ne îndreptăm către 
el” 

www.suceavalive.ro 
13.07.20 

Politic Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Mihai Dimian recunoaște că 
mai mulți reprezentanți ai partidelor politice din Suceava i-au propus 
să se implice în politică, însă i-a refuzat pentru că „învățământul nu 
trebuie politizat”, iar el mai are treabă la universitate. 
Este știut că prorectorul Dimian își petrece o bună parte a timpului la 
Universitate și este unul dintre cele mai apreciate cadre universitare, 
iar imaginea bună pe care o are, precum și discursul său ar reprezenta 
reale avantaje într-o candidatură. 



 „Am discutat, la inițiativa partidelor, bineînțeles, însă mesajul meu 
rămâne același: să nu uite, când ajung pe funcții, că trebuie să 
depolitizăm educația! Trebuie să le oferim tinerilor șansa să se dezvolte 
într-un mediu sănătos, bazat pe meritocrație, fără alte influențe și cu 
investiții făcute cum trebuie și unde trebuie”, a spus Dimian. 
Prorectorul sucevean a mai spus că și atunci când s-a întors din America 
a avut tot scopul de a contribui, cât de puțin, la o schimbare care să fie 
benefică pentru întreaga societate. 
Acesta a mai menționat și faptul că, la alegerile de anul acesta, nu va 
candida pentru nicio funcție, din partea niciunui partid politic. 

Marian 

Averescu 

Premieră la Reșița. 
Școală postliceală 
fără taxă, în 
structura 
Universității 
„Eftimie Murgu”! 

www.resita.ro 
12.07.20 

Educație absolvenții de liceu care nu au promovat Bacalaureatul se pot înscrie la 
Colegiul „Eftimie Murgu”. Acesta a fost înființat în cadrul unui proiect 
cu finanțare europeană în care Universitatea „Eftimie Murgu” este 
partener și oferă pregătire în specializarea tehnician operator mașini 
unelte cu comandă numerică. […] 
Acest program de studii pentru tehnician operator mașini unelte cu 
comandă numerică are durata de 1 an și a fost înființat în cadrul unui 
proiect cu finanțare europeană intitulat „Împreună universități și 
angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative”, 
derulat de Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu 
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Universitatea „Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
„Programul răspunde nevoii companiilor din regiune de a angaja 
tehnicieni în domeniul prelucrărilor pe mașini cu comandă numerică. 
Prima generație de cursanți va beneficia de formare în regim fără taxă, 
costurile aferente derulării programului fiind asigurate prin proiect”, 
mai precizează reprezentanții UEMR. 
Implementarea acestui program de studii nu va fi afectată de fuziunea 
prin absorbție a UEMR cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
un demers care urmează să fie formalizat, până la începutul anului 
universitar, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, prin 
parcurgerea etapelor prevăzute de legislația națională în vigoare. 

 


