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românesc”, 
organizat de 
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Local    Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare 
cu Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) – Filiala Suceava, având 
ca parteneri Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava și Asociația 
Italienilor din România (RO.AS.IT), organizează cea de-a IV-a ediție a 
Simpozionului național cu participare internațională „Contribuția 
bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc”. 
   Dedicată Zilei Internaționale a Cărții și a Drepturilor de Autor și Zilei 
Bibliotecarului în România, această nouă ediție a simpozionului 
internațional se dorește a fi un spațiu al dialogului aflat sub semnul 
diversității, bazat pe un potențial cultural și intelectual puternic. 
  Lucrările simpozionului se vor organiza on line, pe data de 16 iulie, 
începând cu ora 09.00. 
   Evenimentul va beneficia de participarea unui număr de peste 50 de 
invitați din universități, școli, biblioteci publice din țară și străinătate, 
din țări precum Republica Moldova, Ucraina, Franța și Italia. 
    Într-un comunicat primit din partea universității sunt prezentate 
câteva teme ale dezbaterilor acestei ediții a simpozionului dedicat 
diversității culturale în spațiul românesc, precum: ”Biblioteca 
universitară și actualitatea funcționării ei - Ardeleanu Sanda-Maria, 
Budui Anișoara și Cobzaru Liliana; Emigrația la muncă ieri și azi - Nihil 
nove sub sole - Mixich Rodica; Tezaurul de carte rară și documente de 
arhivă al comunităților germană și armeană din Bucovina istorică – 
studiu de caz - Derla Corina; Biblioteca Multiculturală – Viitorul Prezent 
- Zanet Elena; Valorizarea colecţiilor de bibliotecă: prolegomene la un 
studiu bibliografic al presei agricole româneşti din secolul al XIX-lea - 
Bitere Sanda Beatrice; Activitatea bibliotecii şcolare în Societatea 
digitală - Andrei Avasiloaie Lăcrămioara; Valorificarea în plan educativ 
a proiectelor de lectură - Popa Iuliana; Tehnologiile moderne între 
prezent şi viitor - Ţuca Mariana Silvia; Cartea în era digitală - Ciurea 



Anghel Mihaela Lorelai; Promovarea proiectelor culturale în centrul de 
documentare şi informare - Boicu Mattyllena; De la biblioteca clasică la 
biblioteca naturii - Ungureanu Nicoleta Alexandra”. 
   Lucrările prezentate în cadrul simpozionului organizat de Biblioteca 
USV vor fi publicate într-un volum științific, evenimentul beneficiind de 
finanțare prin Ministerul Educației și Cercetării, pentru susținerea 
manifestărilor științifice 

_________ Variante pentru 
reînceperea 
cursurilor 

www.eazi.ro 
15.07.20 

Social    Studenții vor continua să învețe de acasă în viitorul an şcolar, iar 
prezența lor va fi necesară doar în laboratoarele de specialitate, însă în 
număr limitat. 
   Multe campusuri își vor reduce capacitatea de cazare, iar în camere 
vor sta cel mult doi tineri. 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, a declarat 
că „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. „Mulți dintre profesorii noștri folosesc platformele 
universității, dar cu toate acestea, în această perioadă urmează să 
avem cursuri specializate de instruire pentru cadrele didactice”, a spus 
Mihnea Costoiu, rectorul UPB. 
   Sunt și universități care au anunțat că vor avea cursuri inclusiv 
sâmbătă și duminică, 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. În 
prezent, în România sunt în jur de 470.000 de studenți, iar 10% nu au 
acces la tehnologie. 



Alina 

Andronic 

Despre schimbări 
sociale, culturale și 
sanitare, la Dis de 
Dimineață 

www.radioimpactfm.ro 
15.07.20 

Dis de 
dimineață 
(emisiune 
radio) 

   Pandemia coronavirusului – care ne va da bătăi de cap o bună bucată 
de timp de acum înainte – a scos la iveală problemele grave cu care se 
confruntă societatea în general, nu numai cea românească. Nu e vorba 
numai de lipsurile și neregulile din domeniul sanitar, ci și din mediile 
politic, administrativ, social și chiar cultural. Am stat de vorbă pe 
această temă cu prorectorul Universității Suceava, ȘTEFAN PURICI, pe 
care l-am întrebat cum se raportează un istoric la un eveniment de un 
asemenea impact, care, în general, apare o dată la un secol. 
   În epoca tehnologiei și a informațiilor de tot felul, pe lângă știrile 
oficiale puse la dispoziție de autorități s-au propagat și multe fake – 
news – uri, în special pe rețelele de socializare. L-am întrebat pe 
ȘTEFAN PURICI cum a receptat întreaga situație, într-o perioadă în care 
cu toții a trebuit să stăm în case, pentru a ne proteja sănătatea. 
   În fine, lupta cu coronavirusul a mai evidențiat o realitate, de această 
dată din domeniul didactic – necesitatea dezvoltării competențelor 
digitale în special pentru profesori, pentru că studenții sunt în mare 
parte familiarizați cu tehnologia. Interesante opiniile prorectorului USV 
ȘTEFAN PURICI, concluzia noastră ar fi că asemenea pandemii scot în 
evidență nu numai lipsurile și greutățile din societate, ci și realități pe 
care altfel le-am sesiza mai greu: solidaritatea umană, spiritul de 
întrajutorare, empatia și pofta de viață, în general. 
   Înregistrarea audio aici : https://www.radioimpactfm.ro/despre-
schimbari-sociale-culturale-si-sanitare-la-dis-de-dimineata/  
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COVID, răsturnare 
de situație. Dr. 
Ciornei aruncă 
BOMBA. Ce NU s-a 
spus niciodată. 

www.dcnews.ro 
15.07.20 

Social    Cercetătorul Radu Ciornei a aruncat teoriile despre COVID-19 în aer. 
Iată ce a spus acesta, ce a descoperit și care este singura metodă prin 
care se poate afla dacă un om e contagios. 
   Dr. Radu Ciornei, cercetător în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava (USV) și specialist în imunologie, microbiologie și genetică 

www.b1.ro 
15.07.20 



„Virus MORT”. 
SINGURUL mod de a 
afla dacă un om 
este contagios 

www.ziar.com 
15.07.20 
 

moleculară, a vorbit despre pandemia de COVID-19 și a aruncat în 
spațiul public mai multe teorii, nespuse până acum de nimeni altcineva, 
care spun că o persoană care este confirmată pozitiv cu COVID-19 nu 
este neapărat și o persoană contagioasă. 
   Ei bine, acesta susține că prin analizele care se fac nu se măsoară 
infecțiozitatea, ci dacă persoana respectivă are părți din virus, mort sau 
viu, în gât. 
   „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”, a explicat dr. Radu Ciornei, pentru News Bucovina.  
   Cum se află dacă un om este contagios sau nu : 
   Dr. Ciornei a completat că singurul mod prin care se află dacă un om 
este contagios este să fie prelevată cultură din exudatul faringian, iar 
apoi aceasta să fie cultivată. 
   „Dacă virusul se cultivă, înseamnă că virusul e viu și omul acela poate 
contamina pe alții”, a mai spus cercetătorul.  
   În plus, a subliniat că nu este deontologic să nu se spună oamenilor 
că un test pozitiv nu înseamnă neapărat că ai virusul viu în tine, ci că 
poți să ai doar bucăți de virus mort, consideră că modul de raportare 
făcut de Grupul de Comunicare Strategică este defectuos. 

_________ USV a virat banii 
pentru 34 dintre cei 
37 de beneficiari ai 
proiectului „Start la 
antreprenoriat, 
creștem ocuparea în 
zona urbană. 
ANTUR” 

www.svnews.ro 
15.07.20 

Educație    Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat că, pînă pe 
30 iunie, a virat tranșa finală în conturile a 34 dintre cei 37 de 
beneficiari ai proiectului „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în 
zona urbană. ANTUR”. Este vorba despre diferența pînă la valoarea 
totală a ajutorului de minimis, de aproximativ 164.000 de lei. Banii au 
fost virați către acei antreprenori care au făcut dovada realizării 
veniturilor din activitatea curentă, prevăzute în ghidul solicitantului și 
a angajării a cel puțin 2 persoane. USV menționează că aceste rezultate 
sînt unele importante în contextul economic actual, determinat de 
criza sanitară. Administratorul schemei de antreprenoriat, respectiv, 

www.agerpres.ro 
15.07.20 

www.newsbucovina.ro 
15.07.20 



Universitatea „Ștefan cel Mare” și partenerul său, firma „Addvances 
Strategic Solutions” SRL, desfășoară acțiuni care au ca scop final 
monitorizarea activității întreprinderilor înființate, inclusiv exploatarea 
și sustenabilitatea ideii de afacere, asumată în sensul dezvoltării, nu 
doar al supraviețuirii în piață, precum și atingerea tuturor rezultatelor 
asumate prin proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii 
locurilor de muncă, precum și funcționalității întreprinderilor create. În 
baza proiectului ANTUR au fost înființate aproximativ 70 de locuri de 
muncă, în regiunea de Nord-Est. Proiectul are o valoare de aproximativ 
8,8 milioane de lei, din care 8,7 milioane reprezintă finanțare 
nerambursabilă. 

Adisa Codruț COVID-19. 
Cercetătorii români 
au spart genomul 
Sars CoV-2 și sunt 
aproape de găsirea 
tratamentului 

www.dcmedical.ro 
11.07.20 

Coronavirus    Anunțul a fost făcut de prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, prorectorul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), care  a explicat la 
Antena 3 cum au făcut acest lucru.  „La laboratorul de metagenomică 
şi biologie moleculară al Universităţii Stefan cel Mare din Suceava, au 
fost secvenţiate în ultimele trei săptămâni 63 de probe ce conţineau 
virusul Sars CoV-2 provenind din zona Sucevei. Într-o primă etapă, le-
am comparat cu varianta originală, cea provenită din Wuhan, şi putem 
anunţa că au fost descoperite 187 de modificări, potenţiale mutaţii ale 
virusului, la nouă dintre genele lui", a anunţat prof. Mihai Dimian, 
prorectorul Universității.  
   „Noi am intrat în luptă fără să cunoaştem adversarul. Acest lucru ne 
ajută acum foarte mult în a găsi tratamente potrivite, unele poate sunt 
folosite cu succes în alte ţări. Un prim rezultat, după ce am analizat 
probele amintite, arată că, pentru zona Sucevei, suntem mai apropiaţi 
de varianta de virus din Spania, patru probe sunt legate de Germania, 
sunt şi din Italia. Dar în zona Sucevei s-au răspândit mai degrabă pe 
varianta venită din Spania", a declarat specialistul. 

Beatrice 

Oșean 

Universitatea Ştefan 
cel Mare Suceava 
angajează 
administrator 
financiar 

www.ziaruldepenet.ro 
15.07.20 

Știri    Universitatea Ştefan cel Mare Suceava organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de 
administrator financiar. 



   Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcției contractuale sunt cu/fără vechime în muncă și studii 
superioare în domeniul economic. 
   Concursul se va organiza pe 15 septembrie proba scrisă și pe 21 
septembrie interviul. 
  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul 
de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi 
prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu 
acestea. 

_________ Universitatea 
„Ştefan cel Mare" 
din Suceava reia 
concursul pentru 
selecţia decanului 

www.centruldepresa.ro 
15.07.20 

_________    Luni a fost emis Ordinul Rectorului Universităţii „Ştefan cel Mare" din 
Suceava cu privire la reluarea concursului pentru selecţia decanului de 
la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 
   Astfel, având în vedere lipsa numărului suficient de candidaţi pentru 
participarea la concursul de decan în cadrul Facultăţii de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, concursul public pentru selecţia 
decanului de la această facultate va fi reluat şi se va desfăşura potrivit 
noului calendar, publicat pe pagina web a universităţii. Reamintim 
faptul că, potrivit Procedurii privind organizarea concursului pentru 
selecţia decanilor facultăţilor din cadrul USV, în situaţia în care nu 
există cel puţin 2 candidaţi avizaţi de Consiliul Facultăţii, concursul va fi 
reluat, stabilindu-se un nou calendar. 
   Planurile manageriale şi CV-urile candidaţilor urmează să fie publicate 
pe site-ul www.usv.ro, la secţiunea Alegeri, unde vor fi anunţate şi 
rezultatele oficiale ale concursului. 
   Detalii suplimentare şi noul calendar al concursului pentru selecţia 
decanului de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor sunt disponibile la următoarea legătură: 
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Alegeri/2020/decani/O%20215_1
3.07... 

www.crainou.ro 
15.07.20 
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Ecaterina 

Dinescu 

Galatia 2020. 
Analiza valorilor 
etice actuale în 

www.lapsihiatru.ro 
15.07.20 

_________    Despre această temă va vorbi, la Conferința Europeană de Psihiatrie 
și Sănătate Mintală „Galatia 2020”, care va avea loc în perioada 20-24 
iulie, Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu. 



contextul societății 
românești seculare 

   Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu este profesor la Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, profesor la Universitatea din Oradea şi 
Cercetător principal la Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iaşi. 
Principalele sale domenii de interes includ etica, bioetica, asistenţa 
socială şi filosofia socială. Contribuţiile originale ale activităţilor 
ştiinţifice ale autorului pornesc de la construcţia socială a realităţii şi 
construcţionismului social, aşa cum se vede din perspectivă 
semiologică. El analizează construcţia socială a realităţii dezvoltând 
propria versiune a construcţionismului social care operează la 
intersecţia dintre paradigma constructivistă şi teoria acţiunii 
comunicative. 
Toate informațiile legate de organizarea online a acestui eveniment le 
veți găsi, în timp real, pe: 
 
https://lapsihiatru.ro/ 
https://www.facebook.com/European-Conference-of-Psychiatry-and-
Mental-Health-Galatia-2020-1883936228529215/ 
https://www.facebook.com/LaPsihiatru.ro/ 
https://www.facebook.com/a.ciubara/ 
https://www.facebook.com/Anamaria.Ciubara 
Înscrieri: https://lapsihiatru.ro/inscriere-online/ 

 


