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Conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a pus în 
dezbatere publică planul de măsuri pentru începerea noului an 
academic, iar acesta prevede, printre altele, posibilitatea testării pentru 
noul coronavirus a profesorilor şi a studenţilor căminişti.  
 
Prorectorul USV, Mihai Dimian a declarat pentru radiotop.ro că 
instituţia academică ar putea să deconteze testele efectuate de 
studenţii care vor să se cazeze în căminele instituţiei academice. „Noi 
vom deconta contravaloarea unui test Real Time PCR la începutul anului 
universitar, dar şi a unui test pentru detectarea anticorpilor împotriva 
COVID-19. Este important de ştiut, chiar dacă în momentul de faţă nu ai 
boala, anticorpii îţi spun, poate ai avut-o în ultimele trei luni. Şi-atunci 
poate eşti mai sigur pe tine când vii la studii, ştiind că ai trecut deja prin 
boală, chiar dacă nu ai avut simptome grave sau au fost simptome 
foarte uşoare şi nu ţi-ai dat seama că ai avut boala", a spus Mihai 
Dimian. Prorectorul a adăugat: „Sigur, decontăm în limita unei anumite 
sume. Există o anumită limitare. Nu decontăm probabil toată suma. 
Depinde de cît costă fiecare. Cred că 200 sau 250 de lei pentru testul 
PCR şi 100 de lei pentru testul de anticorpi”. La Universitatea „Ştefan cel 
Mare” noul an academic va debuta luni, 5 octombrie. 

_____ Scenariile pentru 
noul an școlar au 
fost discutate în 
ședința Comitetului 
Județean pentru 
Situații de Urgență 
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_____ Luni, 7 septembrie 2020, la ora 15.00, a avut loc o ședintă extraordinară 
a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la care au participat 
prefectul și subprefecții județului Suceava, vicepreședintele Consiliului 
Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, inspectorul șef al Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Suceava, col. Costică Ghiață, directorul 
executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, dr. Dinu Sădean, 
inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean, comisar șef Adrian 
Buga și inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, 
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col. Mihai Lungu. La ședință au fost invitați să participe reprezentantul 
Senatului Universității Ștefan cel Mare Suceava, prorector Mihai 
Dimian, inspectorul general al Inspectoratului Școalr Județean, prof. 
Grigore Bocanci și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu . 
 
Scopul întâlnirii a fost prezentarea la zi a contextului epidemiologic din 
județul Suceava corelat cu evaluarea intermediară a felului în care sunt 
respectate prevederile imperative ale Ordinului Comun al Ministerului 
Educației si Cercetării și Ministerului Sănătații nr. 5487/1494 din 
31.08.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 804/ 
01.09.2020 prin care au fost stabilite măsurile și mijloacele pentru 
prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS- CoV- 2, în 
contextul începerii noului an școlar în condiții de siguranță 
epidemiologică. 
[…] 
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Coronavirus și-a 
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_____ Conform Direcției de Sănătate Publică Suceava, în ultimele 24 de ore, o 
femeie, angajată ca și personal administrativ la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava a fost diagnosticată cu coronavirus. 
 
Femeie a fost diagnosticată cu COVID-19 după ce a apelat la serviciile 
Spitalului Județean Suceava pentru că se simțea rău. 
 
În continuare numărul cadrelor didactice, din județul Suceava, 
confirmate cu coronavirus rămâne de 12 persoane: 



 
    două învățătoare de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava 
    doi profesori de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava 
    doi profesori şi un angajat din rândul personalului nedidactic de la 
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava 
    două educatoare de la Grădiniţa „Prichindelul” din Rădăuţi 
    o educatoare de la Grădiniţa „Sfântul Ioan” din Suceava 
    o educatoare de la grădiniţă din oraşul Cajvana 
    un profesor de la Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei 
    un profesor de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Suceava. 

_____ Târgul Internațional 
al Inovării și 
Educației Creative 
pentru Tineret 
ediția a IV-a 
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_____ Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 3 
– 5 septembrie 2020, cea de-a IV-a ediție a Târgului Internațional al 
Inovării și Educației Creative pentru Tineret, care reunește tineri 
preocupați de domeniul inventicii și inovării. Contextul epidemiologic 
mondial face ca la această ediție să participe peste 100 de tineri din țară 
și din Republica Moldova într-un format online, structurat în jurul unui 
nucleu de 35 de persoane care vor activa în universitatea suceveană. 
 
Finanțată prin intermediul proiectului EXCALIBUR (Excelență în 
Cercetare Avansată, Leadership în Inovare și Brevetare pentru 
dezvoltarea Universității și a Regiunii), proiect de dezvoltare 
instituțională și de finanțare a excelenței în CDI, dezvoltarea sistemului 
național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul Performanță 
instituțională, Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare 
pentru perioada 2015-2020, manifestarea își propune sprijinirea 
activității creative a tinerilor și punerea în valoare a acestuia, formarea 
de deprinderi și abilități în domeniul creativității și inovării, schimbul de 
experiență la nivel zonal în scopul dezvoltării unui învățământ care să 
dezvolte potențialului creativ al tinerilor studenți și cercetători. 
 
În prima parte a  manifestării va fi organizat un Târg de inventică pentru 
tinerii studenți și cercetători, la care s-au înscris peste 60 de lucrări din 
15 facultăți și centre ce cercetare din Romania și Republica Moldova. 



Aceste lucrări vor fi prezentate, dezbătute și jurizate. A doua parte 
constă într-o serie de prezentări pe domeniul inovării, creativității și 
inventicii, susținute de personalități și cercetători consacrați, 
reprezentanți ai unor instituții și organizații profesionale de profil. Sunt 
programate prezentări ale prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin – 
prorector al Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași, prof. univ. dr. Mihai 
Dimian – prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. 
univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară – Universitatea București – Facultatea de 
Psihologie și Științele Educației, Tatiana Radu – șef serviciu în cadrul 
Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci București, conf. univ. dr. ing. 
Andrei Sandu – din partea Forumului Inventatorilor Români, prof. univ. 
dr. ing. Marian Poboroniuc – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, șef 
lucrări dr. ing. Corneliu Birtok Băneasa – inventator Universitatea 
Tehnică Timișoara, conf. univ. dr. ing. Silviu Mihai Petrișor – inventator 
Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 
 
La edițiile anterioare, manifestarea s-a bucurat de participarea tinerilor 
din peste 12 țări din Europa și Asia, reunind anual peste 50 de brevete 
de invenție, evaluate de un juriu național. Salonul de inventică din acest 
an cuprinde 60 de brevete prezentate de studenți și tineri cercetători 
din Sibiu, Cluj-Napoca, Deva, Timișoara, Iași, Chișinău și București. 

_____ O alegere corectă www.radiotop.ro 
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Tableta zilei Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, 
susține că a avut propuneri din partea mai multor partide pentru a 
candida la alegerile locale, însă le-a refuzat. Prezent în studioul Radio 
Top, domnul Dimian a explicat că nu-l interesează o carieră politică, 
ceea ce înseamnă că nu va candida nici la alegerile parlamentare. A spus 
domnul Dimian la postul nostru de radio: „Au fost discuții. Nu am 
interesul de a candida politic. Din contră, am interesul de a încerca să 
recuperăm într-un fel învățămîntul și de a le reda încrederea oamenilor 
din sistem, oamenilor profesioniști, să scădem într-un fel influența 
politică în cadrul învățămîntului românesc, fie că-i vorba de universitar, 
dar mai ales de preuniversitar. Sper ca partidele să colaboreze și chiar 
dacă își pierd o anumită influență cîștigă foarte mult elevii, studenții și 



profesorii”. Mihai Dimian a adăugat că este foarte deschis și interesat 
de o colaborare cu aleșii locali și cu cu parlamentarii, indiferent de 
culoarea lor politică, pentru a dezvolta zona și sistemul educațional. 
Domnul Dimian are o foarte mare notorietate și o foarte bună imagine, 
mai ales după ce s-a implicat activ în rezolvarea unora dintre problemele 
create de criza sanitară, încă de la începutul acesteia. De aceea, dacă și-
ar fi dorit să candideze pentru funcția de primar acesta ar fi fost un 
candidat cu șanse reale de cîștig. Ar fi avut șanse ca reprezentant al unui 
partid, dar și ca independent. Poate mai ales ca independent. În ceea ce 
privește alegerile parlamentare, eu cred că orice partid și l-ar dori pe 
domnul Dimian, pentru că prezența acestuia pe listă ar spori procentele 
formațiunii politice respective. Alegerea făcută de Mihai Dimian de a nu 
se implica în politică este corectă și pentru dumnealui, și pentru 
universitate, și pentru sistemul de învățămînt, în general. Dacă ar fi 
intrat într-un partid, atunci partidul concurent ar fi avut grijă să-i 
șifoneze imaginea. Dacă ar fi ajuns primar, chiar și ca independent, 
cariera domnului Dimian ar fi suferit, pentru că nu ar mai fi avut timp 
suficient pentru aceasta. Rămînînd în mediul universitar și nefăcînd 
politica unui partid, domnul Dimian are ușile deschise la toate partidele 
și astfel poate face multe pentru universitate și pentru sistemul de 
învățămînt, indiferent de cine se află la putere și cine în opoziție. Poate 
face pentru că este o voce. O voce apolitică. 

_____ Testarea 
profesorilor, și 
bună, și rea 

www.radiotop.ro 
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Tableta zilei Conform Direcției de Sănătate Publică Suceava, pînă pe 7 septembrie, 
12 angajați ai unităților de învățămînt din județ fuseseră depistați 
pozitiv la testul COVID. Este vorba despre cadre didactice și personal 
auxiliar de la grădinițe, școli generale și licee din Suceava, Rădăuți și 
Vatra Dornei. În municipiul Suceava, primăria s-a angajat să plătească 
testele pentru toți educatorii, învățătorii și profesorii care vor să le facă. 
Probabil că și în alte localități din cele 114 primăriile îndeamnă cadrele 
didactice să se testeze, promițîndu-le decontarea analizelor. Dar și fără 
implicarea primăriei cred că sînt destui profesori care fac testul PCR pe 
cheltuiala lor și fără să le ceară cineva acest lucru. Asta e bine, pentru că 
astfel se reduce pericolul de transmitere a bolii la începutul anului 



școlar. Nici universitatea suceveană nu stă cu mîinile în sîn, ci își ține 
mîinile în buzunare, fiind pregătită să scoată niște bani pentru testări. 
Prorectorul Universității ”Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, a declarat 
pentru Radio Top: „Noi vom deconta contravaloarea unui test Real Time 
PCR la începutul anului universitar, dar și a unui test pentru detectarea 
anticorpilor împotriva COVID-19. Este important de știut, chiar dacă în 
momentul de față nu ai boala, anticorpii îți spun, poate ai avut-o în 
ultimele trei luni. Și-atunci poate ești mai sigur pe tine cînd vii la studii, 
știind că ai trecut deja prin boală, chiar dacă nu ai avut simptome grave 
sau au fost simptome foarte ușoare și nu ți-ai dat seama că ai avut 
boala”. Logic, mai multe testări vor însemna și mai multe cazuri COVID. 
Așa stînd lucrurile, e foarte posibil ca municipiul Suceava, dar nu doar 
el, să treacă pragul de un infectat la mia de locuitori și să bage școlile în 
scenariul galben, dacă nu chiar roșu. Ceea nu prea este corect, în 
condițiile în care în alte localități profesorii nu sînt încurajați să se 
testeze. Poate că ar trebui luat în calcul și numărul de testări făcute în 
fiecare localitate. Adică, una e să ai un bolnav la mia de locuitori din 100 
de teste și alta e să ai un bolnav la mia de locuitori din 1.000 de teste. 
Iar pragul acesta de 1 la mie e foarte important pentru că de el depinde 
modul cum se face școală. 

 

 

 

 

 

 

 


