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Ultima oră local Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost declarată 
unicul câștigător al competiției de proiecte „Soluții pentru Secvențierea 
genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în 
România”, competiție organizată de Ministerul Educației și Cercetării. 
 
După o primă etapă a competiției, lista scurtă cu potențialii contractori 
a cuprins 25 de instituții (universități, institute de cercetare și spitale), 
grupate în cadrul a 10 proiecte declarate eligibile, anunță USV prin 
intermediul unui comunicat de presă. 
 
După cea de a doua etapă, proiectul coordonat de USV a rămas în 
competiție cu alte două proiecte, coordonate de Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași și de Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” din București, în parteneriat 
cu alte 12 instituții, printre care și Institutul Național de Boli Infecțioase 
„Prof.dr. Matei Balș” București, Universitatea București, Universitatea 
de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, arată USV. 
 
Proiectul USV declarat câștigător a fost inițiat de prorectorul cu 
activitatea științifică al USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian, și este 
coordonat științific de prof. univ. dr. Mihai Covașă, directorul 
Departamentului de Sănătate și Dezvoltare Umană al USV, fiind 
implementat în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență „Sfântul 
Ioan cel Nou” Suceava, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 
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Babeș” Timișoara, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie 
„Dr. Victor Babeș” Timișoara, Institutul Oncologic „Prof. dr. Ion 
Chiricuță” Cluj-Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova. 
 
    Universității i s-au alăturat cercetători români și străini  
 
Menționăm faptul că acestui demers științific al USV i s-au alăturat 
cercetători români și străini din cadrul Universității Howard din 
Washington DC (SUA), Institutului Superior de Sănătate din Roma (Italia) 
și Universității din Pittsburgh (SUA). 
 
„Proiectul are ca scop analiza genetică a virusului SARS-CoV-2, 
identificarea și  monitorizarea tulpinilor circulante în diferite regiuni 
geografice din România, precum și a relației acestora cu diversele tipuri 
de infecții prezente în România și a potențialului de adaptare la 
organismele umane. 
 
Acest proiect, unic în România, va contribui la o mai bună înțelegere a 
originii epidemiei COVID-19 și a evoluției acesteia în România, precum 
și la adaptarea măsurilor și tratamentelor la tipurile de tulpini circulante 
în România ale acestui virus. 
 
La nivel global, există deja un efort masiv de cercetare în această 
direcție, conducând la o cartare filogenetică a SARS-CoV-2, numai în 
Canada și Marea Britanie fiind deja alocate 40 de milioane de dolari, 
respectiv 20 de milioane de lire sterline pentru consorțiile formate cu 
scopul realizării  acestor studii genomice. 
 
    Buget de 3 milioane de lei  
 
Bugetul total alocat proiectului coordonat de USV este aproximativ 3 
milioane de lei, peste 1 milion de lei fiind alocați kiturilor de secvențiere 
și consumabilelor necesare. 



 
Perioada de implementare este de 18 luni, primele rezultate fiind 
estimate a fi disponibile pentru autoritățile naționale și organismele 
internaționale după primele 3 luni. Informații detaliate privind 
competiția de proiecte pot fi consultate pe website-ul UEFISCDI: 
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2020-secventierea-genomului-sars-cov-
2-si-analiza-filogenetica-a-tulpinilor-circulante-in-romania”, anunță cei 
implicați în proiect. 
 
Aceștia mai subliniază că acest demers se alătură altor inițiative ale USV, 
implementate cu succes în perioada în care comunitatea a fost greu 
încercată de pandemia COVID-19, precum: punerea în funcțiune a unei 
linii semiautomate de testare pentru coronavirus, ce funcționează de 2 
luni în cadrul Spitalului Județean de Urgență Suceava, înființarea unui 
centru de consiliere psihologică gratuită pentru persoanele afectate, 
dezvoltarea de aplicații IT pentru creșterea eficienței în gestionarea și 
transmiterea informațiilor asociate, realizarea unei hărți interactive 
online cu informații medicale pentru județele Suceava și Botoșani, 
alocarea de spații de cazare pentru cadrele medicale etc. 
 
„Acest rezultat de excepție reconfirmă calea de excelență urmată de 
USV, chiar și în domenii aflate încă la început de drum în această 
instituție, precum medicina și biologia moleculară”, precizează 
reprezentanții Universității. 
 

_________ USV dezaprobă ferm 
discuțiile privind 
anularea 
examenului de 
Bacalaureat 
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Suceava  
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava  a transmis un comunicat 
prin care “se pronunță ferm împotriva oricăror tentative de subminare 
a învățământului românesc, de creare a confuziei la nivelul elevilor din 
învățământul secundar și de promovare a unei atitudini dăunătoare 
calității sistemului educațional din România. Discuțiile legate de 
amânarea sau anularea examenului de bacalaureat, inițiate și purtate 
sub paravanul „grijii” față de absolvenții anului 2020, pot induce ideea 
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că societatea românească nu este interesată de calitatea 
învățământului și a tinerilor care termină liceul, ci mai degrabă de 
înlăturarea oricăror criterii care ar stimula performanța, creativitatea și 
dorința liceenilor de a fi cât mai buni și mai competitivi”. 
 
USV apreciază că prin privarea unei generații întregi de dreptul de a 
susține examenul național de evaluare va fi generată o gravă inechitate 
între promoția anului 2020 și celelalte promoții.  În condițiile în care nu 
va fi organizat examenul de bacalaureat, pentru actualii absolvenți de 
liceu cel mai probabil vor fi drastic reduse posibilitățile de angajare pe 
piața europeană a muncii. 
 
„Examenul național de Bacalaureat este testul maturității, care oferă 
deținătorului diplomei posibilitatea să urmeze cursurile facultății în 
domeniul pe care l-a ales. Pentru a forma specialiști competitivi pe piața 
muncii, universitățile se bazează pe susținerea unui examen național cât 
mai corect și pe o evaluare echitabilă. Nici societatea românească, nici 
economia națională nu pot progresa în lipsa unor stimuli care să 
premieze calitatea și dorința de perfecționare. USV nu poate fi de acord 
cu abordările care propun acordarea dreptului de a urma studii 
superioare unei mase de câteva sute de mii de tineri fără nici un fel de 
examen, doar pentru că unele universități private folosesc contextul 
epidemiologic actual pentru a încerca să-și umple amfiteatrele cu 
plătitori de taxe de studiu. 
 
USV are ca obiectiv fundamental pregătirea unei resurse umane înalt 
calificate și a pledat întotdeauna pentru susținerea tinerilor care sunt 
dornici să se formeze într-un context academic modern. Din aceste 
considerente, comunitatea academică suceveană se pronunță cu tărie 
împotriva oricăror idei privitoare la anularea examenului de 
bacalaureat. 
 

www.newsbucovina.ro 
27.05.20 

www.ultimele-stiri.eu 
27.05.20 

www.newsme.ro 
27.05.20 

www.centruldepresa.ro 
27.05.20 

www.svnews.ro 
27.05.20 

www.suceavalive.ro 
27.05.20 

www.ziar.com 
27.05.20 

www.bitnews.ro 
27.05.20 

www.stirilevivafm.ro 
28.05.20 
 



În această etapă marcată de diverse restricții generate de pandemie, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava rămâne un partener fidel 
al comunității locale, așa cum a demonstrat-o în ultimele luni prin 
acțiunile sale în lupta împotriva îmbolnăvirilor cu COVID-19. USV își 
manifestă disponibilitatea de a oferi liceelor din municipiul Suceava 
întreg sprijinul său în vederea organizării evaluării naționale în cele mai 
bune condiții”, se arată în comunicatul menționat. 

Oana Nuțu 
 

Biblioteca USV, 
dotată cu tablete și 
calculatoare, 
redeschisă pentru 
studenții care nu au 
acces la tehnologie 
și internet, pentru 
sesiunea online 
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Știri locale  
Biblioteca universitară este dotată cu 40 de tablete și 20 de 
calculatoare, puse la dispoziția studenților pentru participarea la 
examene online. În contextul epidemiologic actual, cursurile 
universitare au rămas suspendate, toate activitățile didactice 
desfășurându-se în mediul online. Drept urmare, toți studenții, dar și 
cadrele didactice universitare au nevoie de dispozitive electronice cu 
conexiune la internet pe care să le folosească zilnic, atât pentru 
activitățile de predare, cât și pentru evaluările din perioada de sesiune, 
care va începe în luna iunie.  
 
Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a găsit o 
soluție pentru acei studenți cu o situație materială ce nu le permite 
achiziționarea dispozitivelor electronice necesare susținerii cursurilor și 
examenelor online. 
 
A fost redeschisă Biblioteca USV, care este dotată  cu 40 de tablete și 20 
de calculatoare, puse la dispoziția studenților pentru participarea la 
examene online. Studenții vor avea acces și la celelalte servicii oferite 
de Biblioteca universitară, și anume achiziție sau împrumut de carte, 
copiere/ listare documente și studiu individual. 
 
„Începând de astăzi, 25 mai, Biblioteca USV și-a redeschis porțile pentru 
dumneavoastră. Programul este de luni până vineri, inclusiv, între orele 
08:00-20:00, și sâmbăta, între orele 08:00-14:00. Include, pe lângă 
serviciile obișnuite (achiziție, prelucrare, împrumut, eliberare permis, 



studiu individual etc.), și posibilitatea de a organiza/ participa la 
examene în sesiune online. 40 de tablete și 20 de calculatoare vă stau la 
dispoziție în cele 3 săli de lectură. Menționăm că Biblioteca a fost 
reamenajată și echipată conform ultimelor hotărâri și decizii ale 
Rectoratului USV”, se arată în anunțul postat de conducerea USV. 
 
Amintim că, în contextul epidemiologic actual, cursurile universitare au 
rămas suspendate, toate activitățile didactice desfășurându-se în 
mediul online. Drept urmare, toți studenții, dar și cadrele didactice 
universitare au nevoie de dispozitive electronice cu conexiune la 
internet pe care să le folosească zilnic, atât pentru activitățile de 
predare, cât și pentru evaluările din perioada de sesiune, care va începe 
în luna iunie. 
 
Timpul necesar evaluării online este mai mare decât în cazul 
examenelor față în față, astfel că s-a stabilit că acestea se vor desfășura 
preponderent cu semigrupa sau cel mult cu grupa, în baza unor 
programări stabilite în urma consultărilor dintre studenți și cadrul 
didactic titular. 
 
Senatul USV a aprobat o serie de măsuri în vederea continuării activității 
didactice în sistem online, a organizării sesiunii de examene și a 
finalizării anului universitar în contextul epidemiologic actual. Una 
dintre acestea constă în reducerea numărului de credite necesare 
promovării în an superior, și anume cel puțin 50% din numărul minim 
de credite prevăzut în Regulamentul cadru privind activitatea 
profesională a studenților. Măsura aceasta are scopul de a diminua o 
parte din presiunea pe care o resimt studenții ca urmare a situației 
speciale în care se află. 
 
În ceea ce privește accesul în celelalte spații din campusul USV, s-a 
stabilit că abia la începutul lunii septembrie studenții vor putea intra în 
laboratoare, în baza unei solicitări transmise prin email cadrului 



didactic. Tot în luna septembrie, studenții vor putea susține măriri de 
notă la examenele aferente semestrului al II-lea.  

_________ Proiectul 
transfrontalier 
„Development of 
cross-border 
cooperation in 
promoting objects 
of historical and 
cultural heritage in 
the cross-border 
territory of Romania 
and Ukraine – HE-
CROSS” 
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Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava derulează, în parteneriat 
cu Universitatea Națională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk 
(IFNTUOG), proiectul transfrontalier Development of cross-border 
cooperation in promoting objects of historical and cultural heritage in 
the cross-border territory of Romania and Ukraine – HE-CROSS 
 
În cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în calitate de 
beneficiar principal, alături de Universitatea Națională Tehnică de Petrol 
și Gaze din Ivano-Frankivsk (IFNTUOG), în calitate de partener, 
derulează, începând cu luna februarie 2020, proiectul intitulat 
Development of cross-border cooperation in promoting objects of 
historical and cultural heritage in the cross-border territory of Romania 
and Ukraine – HE-CROSS, Cod EMS ENI 2SOFT/2.1/91. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, cu un buget 
total de 454.640,5 Euro (2.186.820,80 RON) din care contribuția Uniunii 
Europene este de 409.176,5 Euro (1.968.138,96 RON), proiectul 
încadrându-se în axa prioritară 2.1 de conservare și promovare a 
patrimoniului cultural și istoric. 
Obiectivul principal este reprezentat de conservarea și promovarea 
patrimoniului cultural și istoric în regiunea transfrontalieră Romania-
Ucraina, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale 
specifice și a dialogului cultural între comunitățile din județul Suceava și 
regiunea Ivano Frankivsk, dar și sporirea gradului de conștientizare al 
turiștilor pentru acest patrimoniu. 
 
Echipa de proiect își propune să readucă în atenția publicului obiective 
culturale și istorice și astfel să contribuie la creșterea potențialului 
turistic al zonei vizate, prin crearea și distribuirea unor produse de 
informare atractive și actuale, cum ar fi: tururi virtuale 3D ale unor 



obiective turistice reprezentative, tururi video, publicații în limbile 
engleză, română și ucraineană, hartă interactivă. Un important punct îl 
va reprezenta renovarea și introducerea în circuitul turistic a Muzeului 
geologic al Universității Naționale Tehnice de Petrol și Gaze din Ivano-
Frankivsk, care va reprezenta un important obiectiv turistic, având în 
vedere că oferă informații și exponate unice. Adițional funcționării sale 
ca obiectiv turistic, muzeul va fi un centru de instruire și perfecționare 
pentru studenții ambelor universități. 
 
Grupurile țintă cuprind studenții ambelor universități, tour-operatorii și 
reprezentanți ai agențiilor de voiaj, dar și reprezentanți ai punctelor de 
informare turistică. 
Beneficiarii finali ai proiectului sunt membrii comunităților locale de 
ambele părți ale frontierei din zona județului Suceava și a regiunii Ivano-
Frankivsk, turiștii care vizitează județul Suceava și regiunea Ivano-
Frankivsk, tour-operatorii și agențiile de voiaj, reprezentanți ai mass-
mediei și angajați ai centrelor și birourilor de informare turistică. 
 
Mai multe informații referitoare la implementarea proiectului pot fi 
obținute de la managerul acestuia, conf. univ. dr. Harieta SABOL, tel. 
0330103731, fax 0230520080, e-mail: harieta@atlas.usv.ro. 

 


