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Suceava Concursul pentru ocuparea funcției de decan la Facultatea de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor, reluat în lipsa numărului suficient de 
candidați. Singurul care și-a depus candidatura pentru ocuparea 
postului de decan este prof. univ. Laurențiu Dan Milici, însă, potrivit 
procedurii de organizare a concursului, cel puțin doi candidați trebuie 
să fie avizați de Consiliul Facultății pentru a putea fi organizat 
concursul. Toate celelalte facultăți din cadrul USV au câte doi candidați 
la funcția de decan, excepție făcând Facultatea de Silvicultură, care a 
avut trei candidaturi, doar două fiind avizate   
 
Concursul pentru selecția decanilor facultăților din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava (USV) este în plină desfășurare. Ieri s-a 
finalizat etapa de avizare a candidaturilor în cadrul Consiliului 
Facultății, iar în cazul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor concursul nu se poate desfășura după actualul 
calendar, în lipsa numărului suficient de candidați. Singurul care și-a 
depus candidatura pentru ocuparea postului de decan este prof. univ. 
Laurențiu Dan Milici, însă, potrivit procedurii de organizare a 
concursului, cel puțin doi candidați trebuie să fie avizați de Consiliul 
Facultății pentru a putea fi organizat concursul. 
 
Drept urmare, luni, 13 iulie a.c., rectorul USV a emis un Ordin privind 
reluarea concursului pentru selecția decanului de la FIESC. Astfel, a fost 
elaborat și aprobat un alt calendar, conform căruia noile candidaturi 
sunt așteptate în perioada 14-17 iulie, iar interviurile în cadrul comisiei 
de concurs urmează să aibă loc în data de 23 iulie. 



Toate celelalte facultăți din cadrul USV au câte doi candidați la funcția 
de decan, excepție făcând Facultatea de Silvicultură, care a avut trei 
candidaturi, doar două fiind avizate. 
 
Pentru postul de decan la Facultatea de Drept și Științe Administrative 
și-au depus candidatura conf. univ. dr. Camelia Ignătescu, actualul 
decan, și Irina Adriana Bilouseac, conferențiar universitar în cadrul 
facultății. 
 
Pentru conducerea Facultății de Educației Fizică și Sport s-au înscris la 
concurs prof. univ. dr. Petru Ghervan, actualul ocupant al funcției de 
decan, și prof. univ. dr. Florin Valentin Leuciuc. 
 
La concursul pentru ocuparea postului de decan al Facultății de 
Inginerie Alimentară s-au înscris conf. univ. dr. Cristina Elena Hrețcanu 
și prof. univ. dr. ing. Mircea Oroian, actualul decan. 
 
Facultatea de Istorie și Geografie are doi candidați, prof. univ. dr 
Vasile Efros, actualul decan, și conf. univ. Florin Pintescu. 
 
Pentru funcția de decan al Facultății de Litere și Științe ale 
Comunicării s-au înscris la concurs actualul ocupant al postului, conf. 
univ. Luminița Elena Turcu, și conf. univ. Simona Aida Manolache, 
prodecan al facultății. 
 
La concursul pentru alegerea decanului Facultății de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică și Management și-au depus candidaturile prof. 
univ. dr. ing. Ilie Muscă și șef lucrări Traian Lucian Severin. 
 
Trei candidați s-au înscris la Facultatea de Silvicultură, conf. univ. dr. 
ing. Florin Clinovschi, conf. univ. Gabriel Duduman, cercetător, și 
Ciprian Palaghianu, prodecan în cadrul facultății, doar dosarele 



ultimilor doi fiind avizate de Consiliul Facultății pentru a participa la 
concurs. 
 
Și-au depus candidaturile pentru conducerea Facultății de Științe 
Economice și Administrație Publică prodecanul conf. univ. dr. Mariana 
Lupan, și prof. univ. dr. Carmen Eugenia Năstase. 
 
Pentru funcția de decan al Facultății de Științe ale Educației s-au înscris 
la concurs conf. univ. dr. Adina Aurora Colomeischi, actualul ocupant al 
postului, și Petruța Paraschiva Rusu, profesor asociat în cadrul 
instituției. 
 
Interviurile candidaților în cadrul comisiei de concurs au început azi, 
având termen data de 22 iulie, și se vor desfășura pe bază de 
programare. Rezultatele vor fi anunțate în termen de maxim 24 de ore 
de la încheierea interviurilor. 
 
În vederea selecției decanului unei facultăți, fiecare membru al comisiei 
de concurs evaluează candidații, pe baza calității planului managerial, 
a compatibilității planului managerial al candidatului cu planul 
managerial al rectorului, a cunoștințelor privind legislația specifică 
(Carta USV, Legea Educației Naționale, Metodologia de evaluare 
externă a ARACIS, Planul managerial al Rectorului). Criterii de evaluare 
sunt și modul de relaționare și de comunicare și componența echipei 
propuse pentru conducerea facultății. 
 
În situația în care niciun candidat nu întrunește calificativul ADMIS la 
toate cele 5 criterii concursul va fi reluat. Rezultatele concursului vor fi 
anunțate oficial pe site-ul www.usv.ro, în secțiunea Alegeri. 
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Știri, Educație Amfiteatre goale și cursuri desfășurate online. 
 
Așa va arăta din toamnă noul an universitar. Studenții vor continua să 
învețe de acasă, iar prezența lor va fi necesară doar în laboratoarele de 



continua să învețe 
de acasă 

specialitate, însă în număr limitat. Nici viața în cămin nu va mai fi la fel. 
Multe campusuri își vor reduce capacitatea de cazare, iar în camere vor 
sta cel mult doi tineri. Așa arată pentru moment scenariile la care 
lucrează cele mai multe universități. 
 
Deși sunt în plin proces de admitere, universitățile din toată țara deja 
pregătesc variante pentru reînceperea cursurilor în toamnă. La 
Universitatea din București va funcționa un sistem mixt, care va pune 
accentul pe învățarea online. 
 
Mirabela Amarandei, purtător de cuvânt Universitatea din București: 
„Este o generație care urmează un alt parcurs la început de ciclu 
universitar. Din păcate, acele imagini cu amfiteatre pline pentru acest 
an universitar care va începe din toamnă nu vor fi posibile. Nu va fi o 
realitate posibilă în situația în care ne întoarcem parțial în sălile curs.” 
 
La fel vor sta lucrurile și pentru viitori ingineri. Cei 30.000 de studenți 
vor folosi platformele puse la dispoziție de Universitatea Politehnica 
din București, iar profesorii vor fi formați pentru noul sistem de 
predare. 
 
Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București: „Mulți 
dintre profesorii noștri folosesc platformele universității, dar cu toate 
acestea, în această perioadă urmează să avem cursuri specializate de 
instruire pentru cadrele didactice.” 
 
Sunt și universități care au anunțat că vor avea cursuri inclusiv sâmbătă 
și duminică, asta pentru că numărul de tineri prezenți în sălile de curs 
va fi mai mic decât în mod obișnuit. Se va întâmpla la Universitatea din 
Suceava, la programele de inginerie sau la cele de sănătate. 
 
Valentin Popa, rectorul Universității din Suceava: „Vorbim de 
laboratoare care nu vor putea fi susținute după un program normal. În 



mod normal vin în jur de 12, maximum 15 și va trebui să lucrăm cu 
jumătate , adică șase, șapte studenți.” 
 
O altă problemă este legată de cazarea în campusuri. În camere nu vor 
mai sta ca în alți ani câte patru sau cinci studenți. 
Sorin Cîmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor: „Nu 
toate universitățile au această capacitate de cazare. Din perspectiva 
cazării sunt universități care aveau deficit, iar acum deficitul va fi și mai 
mare.” 
Petrișor Laurențiu Tucă, președinte ANOSR: „În momentul de față 
avem un pic peste 107.000 de locuri de cazare. Avem fenomenul supra-
cazării, unde sunt patru, cinci sau șase studenți într-o cameră. Cred că 
din toamnă nu mai pot locui atât de mulți într-o cameră, fără a dezvolta 
focare de infecție în căminele universităților.” 
În prezent, în România sunt în jur de 470.000 de studenți, iar potrivit 
datelor Eurostat aproximativ 10% nu au acces la tehnologie. 
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Basarabenii sunt cei mai buni studenți din toate facultățile. Ei sunt 
primii care pleacă cu burse Erasmus, sunt șefi de promoție. Declarația 
aparține decanului Facultății de Istorie și Geografie de la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Vasile Efros, care a fost prezent la 
centrul de înscriere pentru studii superioare, desfășurat la Sângerei. 
 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pune la dispoziția tinerilor 
din Republica Moldova 250 de locuri bugetate la cele zece facultăți. În 
plus, candidații care vor fi înmatriculați în toamna anului 2020 la 
învățământ cu frecvență vor primi laptopuri însoțite de carduri SIM, iar 
studenții admiși la învățământ la distanță, tablete cu cartele SIM. 
 
Un centru de înscriere pentru studii în România a fost deschis la 
Sângerei. Încă din prima zi s-au înscris peste 80 de elevi, printre care și 
Alexandra Beșiga, care-și dorește un viitor strălucit în România. 
„Universitatea din Suceava este una din cele mai bune din România, cu 
un bun centru de tineret. Anume acolo voi putea obține o experiență 



mai vastă în comparație cu altă universitate”, a declarat tânăra pentru 
nordnews. 
 
De asemenea și Ion Caliga, un elev cu planuri de viitor, a ales 
specialitatea Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
„Voi face studiile în România pentru că îmi oferă o perspectivă mai 
bună pe viitor, iar Universitatea este mai aproape de casă”, a 
menționat acesta. 
 
Decanul Facultății de Istorie și Geografie de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Vasile Efros, prezent la admitere, a declarat că 
tinerii basarabeni se numără printre cei mai buni studenți din România. 
 
„Din discuțiile cu decanii din universitate, de fapt, cei mai buni la toate 
facultățile sunt studenții basarabeni. Ei sunt primii, sunt șefi de 
promoții. Aceștia sunt cei mai activi la capitolul de burse Erasmus. Anul 
trecut am avut 21 de burse Erasmus, iar 16 din ele au fost luate de 
basarabeni”, a subliniat decanul. 
În perioada 15-17 iulie, va fi deschis și la Chișinău un centru de înscriere 
a candidaților la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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Actualitate Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are o ofertă inedită pentru 
absolvenții liceelor din Republica Moldova care doresc să-și continue 
studiile în România. Fiecare candidat admis va primi câte un laptop. În 
acest an, universitatea a rezervat pentru tinerii basarabeni 250 de 
locuri la buget la toate cele 10 facultăți. 
 
La Sângerei, centrul de admitere a activat timp de 2 zile. Peste 70 de 
tineri din nordul Republicii Moldova au reușit să depună actele pentru 
a fi înmatriculați. 

www.ziarelive.ro 
15.07.20 



La înscriere, candidații au fost ajutați de 2 profesori și 3 studenți veniți 
de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Ei i-au anunțat și 
despre oferta unică: un laptop cadou pentru fiecare candidat admis. 
 
Tinerii spun că ar fi ales oricum să studieze în România, chiar dacă nu 
era această oferta specială.  
În următoarele 3 zile, centrul de admitere pentru Universitatea Ștefan 
cel Mare din Suceava va primi dosarele de înscriere la Liceul Prometeu 
din Chișinău, cu program de la ora 09.00.  
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a rezervat și 250 de locuri în 
cămine pentru candidații admiși din Republica Moldova. 
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_________ Potrivit medicului Radu Ciornei, cercetător în cadrul Universității 
Suceava, și specialist în imunologie, microbiologie și genetică 
moleculară, „o persoană care este confirmată pozitiv cu infecție SARS-
CoV-2 nu este neapărat și o persoană contagioasă”, relatează News 
Bucovina. 
 
 
Doctorul spune că la test se măsoară dacă persoana are bucăți de virus 
în gât 
Potrivit lui Radu Ciornei, testele făcute nu sunt îndeajuns de eficiente 
pentru a arăta dacă un pacient confirmat pozitiv COVID poate să 
infecteze la rândul său alte persoane, deoarece virusul poate fi mort. 
 
„La un om testat pozitiv noi nu măsurăm infecțiozitatea sa, ci măsurăm 
dacă are bucăți de virus în gât. Viu sau mort. Oamenii pot elimina bucăți 
de virus din plămâni. De exemplu un om s-a vindecat. Două zile la rând 
face teste negative. După zece zile el poate să elimine virus mort din 
plămâni și testul său este pozitiv. Dar el nu mai poate infecta pe 
nimeni”, spune doctorul Ciornei. 
„Dacă virusul se cultivă înseamnă că virusul e viu și omul acela poate 
contamina pe alții”, a mai explicat medicul. 
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Radu Ciornei a absolvit UMF Iași în anul 1996. Medicul are doctorat în 
Imunologie, Microbiologie și Genetică Moleculară la University of 
Kentucky. De asemenea, acesta are și studii postdoctorale la University 
of Missouri Columbia, și a fost bursier „Marie Curie” în Imunologie și 
Epigenetică la Univeristatea de Medicină din Viena. 
[…] 
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Actualitate Nu știu ce specialiști au, dar ceea ce fac nu este comunicare strategică, 
consideră prof. univ. dr. Mihai Dimian 
 
 Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, a declarat sâmbătă, la o ediție specială de la News 
Bucovina, că nu înțelege cum se poate gestiona actuala criză sanitară 
cu informații trunchiate și că sunt foarte multe întrebări la care lumea 
nu primește răspuns. 
 
„Eu aș tăia cuvântul «strategic» de la Grupul de Comunicare, pentru că 
ei nu fac comunicare strategică. Nu știu ce specialiști au, ce nu au, dar 
ceea ce fac nu este comunicare strategică” a spus Dimian. 
 
El a menționat că a analizat diverse date publice și a scris un articol în 
care a cerut să se facă public numărul de persoane noi confirmate 
pozitiv și câte teste s-au făcut, fiind evidențiate retestările și testele noi. 
 
Întrebări cu privire la numărul de noi infectări 
„Îmi dați numărul total de teste, îmi dați rezultatele pozitive și eu de 
unde să știu care e rata de infecție? Asta depinde de numărul de 
retestări, de câte persoane ai active și le retestezi la 4 zile, la 5 zile. Pare 
că numărul de teste este mare, dar numărul de persoane efectiv noi, în 
urma acelor anchete epidemiologice, s-ar putea să fie scăzut și să avem 
un grad de infectare mai ridicat” a spus Dimian. 
El consideră că întrebările ar trebui să-și găsească răspunsul în cadrul 
unor conferințe de presă, dar că sunt primite doar niște comunicate și 
nu se poate întreba nimic. 



„Nu știu cum s-a ajuns în situația asta că… Și eu, ca prorector, stau și 
răspund studenților” a declarat Dimian. 
 
El a spus că sunt mai multe întrebări legate de datele furnizate privind 
numărul de noi infectări. 
„Nu sunt împotriva unei limitări de comunicare de informații în situații 
de criză. Într-o situație de criză nu poate comunica toată lumea, pentru 
că se generează haos, însă acest lucru este compensat tocmai de acea 
comunicare strategică, adică unul mai înțelept de acolo răspunde toată 
ziua întrebărilor. Lipsa celei de-a doua părți face să genereze toate 
întrebările și nedumeririle oamenilor”, a spus Dimian. 
 
El s-a întrebat cum e gestionată criza la nivel național dacă nu există 
informații clare. „Eu nu știu cum gestionează criza la nivel național dacă 
nu se bazează pe date pertinente. Poate că le au, dar nu le comunică 
public” a spus universitarul. 
 
El a salutat că la 4 luni de la debutul epidemiei a apărut harta cazurilor 
active pe localități în județul Suceava, ce vine în sprijinul populației care 
poate analiza mai bine situația și știe și cum să procedeze pentru a evita 
zonele cu focare. „O astfel de informație e utilă inclusiv în zona de 
turism” a spus Mihai Dimian 
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_________ Reluarea concursului pentru selecția decanului FIESC 
 
Ieri, 13 iulie 2020, a fost emis Ordinul Rectorului Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava cu privire la reluarea concursului pentru selecția 
decanului de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor. 
Astfel, având în vedere lipsa numărului suficient de candidați pentru 
participarea la concursul de decan în cadrul Facultății de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor, concursul public pentru selecția 
decanului de la această facultate va fi reluat și se va desfășura potrivit 
noului calendar, publicat pe pagina web a universității. Reamintim 
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faptul că, potrivit Procedurii privind organizarea concursului pentru 
selecția decanilor facultăților din cadrul USV, în situația în care nu 
există cel puțin 2 candidați avizați de Consiliul Facultății, concursul va fi 
reluat, stabilindu-se un nou calendar. 
 
Planurile manageriale și CV-urile candidaților urmează să fie publicate 
pe site-ul www.usv.ro, la secțiunea Alegeri, unde vor fi anunțate și 
rezultatele oficiale ale concursului. 
 
Detalii suplimentare și noul calendar al concursului pentru selecția 
decanului de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor sunt disponibile la următoarea legătură: 
 
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Alegeri/2020/decani/O%20215_1
3.07.2020.pdf 

 


