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Actualitate Proiectul va contribui la o mai bună înţelegere a originii epidemiei 
Covid-19 şi a evoluţiei acesteia în România 
 
 În cadrul competiţiei de soluţii pentru secvenţierea genomului SARS-
CoV-2 şi analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România, 
organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, proiectul coordonat de 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost declarat unic 
câştigător. 
 
Acest proiect, unic în România, va contribui la o mai bună înţelegere a 
originii epidemiei Covid-19 şi a evoluţiei acesteia în România, precum 
şi la adaptarea măsurilor şi tratamentelor la tipurile de tulpini 
circulante în România ale acestui virus. 
 
La nivel global, există deja un efort masiv de cercetare în această 
direcţie, conducând la o cartare filogenetică a SARS-CoV-2, numai în 
Canada şi Marea Britanie fiind deja alocate 40 de milioane de dolari, 
respectiv 20 de milioane de lire sterline pentru consorţiile formate cu 
scopul realizării acestor studii genomice. Bugetul total alocat 
proiectului coordonat de USV este aproximativ 3 milioane de lei, peste 
un milion de lei fiind alocaţi kiturilor de secvenţiere şi consumabilelor 
necesare. 
 
Perioada de implementare este de 18 luni, primele rezultate fiind 
estimate a fi disponibile pentru autorităţile naţionale şi organismele 
internaţionale după primele 3 luni. Informaţii detaliate privind 
competiţia de proiecte pot fi consultate pe website-ul UEFISCDI. 
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Potrivit unui comunicat al USV, după o primă etapă a competiţiei, lista 
scurtă cu potenţialii contractori a cuprins 25 de instituţii (universităţi, 
institute de cercetare şi spitale), grupate în cadrul a zece proiecte 
declarate eligibile. 
 
După cea de a doua etapă, proiectul coordonat de USV a rămas în 
competiţie cu alte două proiecte, coordonate de Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi de Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” din Bucureşti, în parteneriat 
cu alte 12 instituţii, printre care şi Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş” Bucureşti, Universitatea Bucureşti, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. 
 
Proiectul USV declarat câştigător a fost iniţiat de prorectorul cu 
activitatea ştiinţifică al USV, Mihai Dimian, fiind coordonat ştiinţific de 
Mihai Covaşă, directorul Departamentului de Sănătate şi Dezvoltare 
Umană al USV, implementat în parteneriat cu Spitalul Judeţean de 
Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara, Institutul Oncologic 
„Prof. dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca şi Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Craiova. 
 
USV menţionează că acestui demers ştiinţific al USV i s-au alăturat 
cercetători români şi străini din cadrul Universităţii Howard din 
Washington DC (SUA), Institutului Superior de Sănătate din Roma 
(Italia) şi Universităţii din Pittsburgh (SUA). 
 
Proiectul are ca scop analiza genetică a virusului SARS-CoV-2, 
identificarea şi monitorizarea tulpinilor circulante în diferite regiuni 
geografice din România, precum şi a relaţiei acestora cu diversele 
tipuri de infecţii prezente în România şi a potenţialului de adaptare la 
organismele umane. 



 
Acest demers se alătură altor iniţiative ale USV, implementate cu 
succes în perioada în care comunitatea a fost greu încercată de 
pandemia Covid-19, precum: punerea în funcţiune a unei linii 
semiautomate de testare pentru coronavirus, ce funcţionează de două 
luni în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, înfiinţarea unui 
centru de consiliere psihologică gratuită pentru persoanele afectate, 
dezvoltarea de aplicaţii IT pentru creşterea eficienţei în gestionarea şi 
transmiterea informaţiilor asociate, realizarea unei hărţi interactive 
online cu informaţii medicale pentru judeţele Suceava şi Botoşani, 
alocarea de spaţii de cazare pentru cadrele medicale etc.  
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Actualitate Privarea unei generaţii întregi de dreptul de a susţine examenul 
naţional de evaluare va genera o gravă inechitate între promoţia 
anului 2020 şi celelalte promoţii 
 
Universitatea suceveană s-a pronunţat împotriva anulării 
bacalaureatului 2020. Potrivit unui comunicat de presă emis ieri, USV 
consideră că privarea absolvenţilor de a susţine examenele de 
bacalaureat va diminua drastic posibilităţile acestora de angajare pe 
piaţa europeană a muncii şi va genera o gravă inechitate între 
promoţia anului 2020 şi celelalte promoţii. 
 
Redăm comunicatul USV.  
 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava se pronunţă ferm 
împotriva oricăror tentative de subminare a învăţământului românesc, 
de creare a confuziei la nivelul elevilor din învăţământul secundar şi de 
promovare a unei atitudini dăunătoare calităţii sistemului educaţional 
din România. Discuţiile legate de amânarea sau anularea examenului 
de bacalaureat, iniţiate şi purtate sub paravanul „grijii” faţă de 
absolvenţii anului 2020, pot induce ideea că societatea românească nu 
este interesată de calitatea învăţământului şi a tinerilor care termină 
liceul, ci mai degrabă de înlăturarea oricăror criterii care ar stimula 
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performanţa, creativitatea şi dorinţa liceenilor de a fi cât mai buni şi 
mai competitivi. 
 
USV apreciază că prin privarea unei generaţii întregi de dreptul de a 
susţine examenul naţional de evaluare va fi generată o gravă 
inechitate între promoţia anului 2020 şi celelalte promoţii. În condiţiile 
în care nu va fi organizat examenul de bacalaureat, pentru actualii 
absolvenţi de liceu cel mai probabil vor fi drastic reduse posibilităţile 
de angajare pe piaţa europeană a muncii. 
 
Examenul naţional de bacalaureat este testul maturităţii, care oferă 
deţinătorului diplomei posibilitatea să urmeze cursurile facultăţii în 
domeniul pe care l-a ales. Pentru a forma specialişti competitivi pe 
piaţa muncii, universităţile se bazează pe susţinerea unui examen 
naţional cât mai corect şi pe o evaluare echitabilă. Nici societatea 
românească, nici economia naţională nu pot progresa în lipsa unor 
stimuli care să premieze calitatea şi dorinţa de perfecţionare. 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 
niciun fel de examen, doar pentru că unele universităţi private folosesc 
contextul epidemiologic actual pentru a încerca să-şi umple 
amfiteatrele cu plătitori de taxe de studiu. 
 
USV are ca obiectiv fundamental pregătirea unei resurse umane înalt 
calificate şi a pledat întotdeauna pentru susţinerea tinerilor care sunt 
dornici să se formeze într-un context academic modern. Din aceste 
considerente, comunitatea academică suceveană se pronunţă cu tărie 
împotriva oricăror idei privitoare la anularea examenului de 
bacalaureat. 
 
În această etapă marcată de diverse restricţii generate de pandemie, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava rămâne un partener fidel 
al comunităţii locale, aşa cum a demonstrat-o în ultimele luni prin 



acţiunile sale în lupta împotriva îmbolnăvirilor cu Covid-19. USV îşi 
manifestă disponibilitatea de a oferi liceelor din municipiul Suceava 
întreg sprijinul său în vederea organizării evaluării naţionale în cele mai 
bune condiţii. 

_________ Paradigma 
imagologică a 
discursului de tip 
political correctness, 
tema unei dezbateri 
cu politologul 
Andrei Țăranu 
găzduit de USV 
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Evenimente Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, în colaborare cu Centrul 
de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
continuă seria Dezbaterilor academice în domeniul comunicării și 
relațiilor publice, avându-l ca invitat special, în seara de miercuri, 27 
mai, ora 1800, pe prof. univ. dr. Andrei ȚĂRANU, Prodecan al Facultății 
de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 
Administrative. 
 
Prezent în spațiul public, atât în emisiunile televiziunilor și posturilor 
de radio naționale, cât și în presa scrisă și din mediul virtual, prof. univ. 
dr. Andrei ȚĂRANU este unul dintre cei mai cunoscuți și autorizați 
politologi români, confirmat prin activitatea sa academică de referință. 
 
Tema propusă, Paradigma imagologică a discursului de tip political 
correctness, urmărește evoluția impactului cultural ce a determinat 
problematizarea modului de reprezentare socială a grupurilor 
marginale discriminate în mod tradițional, precum și analiza 
fundamentelor ideologice ale limbajului și comunicării în acord cu 
regulile statuate de corectitudinea politică. 
 
Pentru studenții de la specializarea Comunicare și Relații Publice și de 
la programele de masterat Literatura română în context european și 
Limbă și comunicare, o asemenea tematică se subscrie unui cadru de 
cercetare de maximă actualitate, căci facilitează o mai bună înțelegere 
a discursului contemporan în proiecția diacronică a direcțiilor culturale 
asumate de lumea occidentală și reflectate în dinamica ipostazierilor 
mentalului colectiv. 

_________ USV și-a lansat noul 
website 
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_________ Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are un nou website oficial, 
instrument care va fi deosebit de util studenților, cadrelor didactice și 



cercetătorilor, personalului auxiliar și administrativ, dar și publicului 
larg. 
 
www.usv.ro este o nouă platformă on-line, care conține informații 
complete și avizate, ușor accesibile despre activitatea USV, cu un 
design atractiv, ce permite acum utilizatorilor navigarea într-o 
atmosferă proaspătă și prietenoasă, afișând aceeași deschidere pe 
care USV o manifestă către tineri, către noile tehnologii, către 
creativitate și inovare. 
 
Elementul de noutate al acestei interfețe nu se regăsește doar în 
design, ci și în noua structurare a informațiilor, care permite o 
comunicare directă și clară între instituție și cei care folosesc în mod 
uzual Internetul pentru informare. Totodată, noul site este adaptat 
accesării facile cu ajutorul telefoanelor mobile și a tabletelor. Unul 
dintre motivele celor care au susținut acest proiect se datorează 
faptului că aproximativ trei sferturi dintre gospodăriile din România 
(72,4%, în 2018, conform Institutul Național de Statistică) au acces la 
rețeaua de internet de acasă, iar practic, toți absolvenții de licee, 
precum și studenții USV dispun de telefoane inteligente. 
 
Navigarea în doar câteva click-uri poate oferi vizitatorului website-ului 
USV informațiile dorite, poate conduce către evitarea unor deplasări, 
poate ajuta la economisirea de energie, timp și resurse financiare, fapt 
ce capătă o importanță deosebită în contextul actual. Noul website 
oferă o imagine comprehensivă a universității, cu informații actualizate 
în permanență, care variază de la deciziile conducerii și ale Senatului 
USV, la aspecte legate de educație și cercetare, organizații studențești, 
burse studențești, programul Erasmus +, locuri de muncă pentru 
studenți sau petrecerea timpului liber și, bineînțeles, procesul de 
admitere 2020. 
 
Menționăm că noul website va juca un rol important în procesul de 



admitere organizat de USV, acesta fiind unul dintre motivele care ne 
conduce către ideea că va deveni un instrument de lucru definitoriu al 
staff-ului universității, pe de o parte, și al viitorilor și actualilor 
studenți, pe de altă parte. 
 
Navigare plăcută! 

Gabriel 
Toderașcu 

Semne bune la CSU 
Suceava după ce 
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Nuțu și Vasile 
Armenean au fost 
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Sport local Pentru echipa de seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava 
rămâne în picioare obiectivul stabilit la începutul sezonului, și anume 
revenirea pe prima scenă a handbalului românesc. Ieri după-amiază a 
avut loc prima ședință a noului Consiliu de Administrație al CSU, în 
care, pe lângă președintele Petru Ghervan, decanul Facultății de Sport 
a Universității „Ștefan cel Mare”, prorectorul Gabriela Prelipcean, și 
profesorul universitar Sorin Rață, directorul clubului, au mai fost 
cooptați doi dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din județul 
Suceava, este vorba de Ciprian Nuțu, de la firma Trutzi, și Vasile 
Armenean, de la Betty Ice. 
 
„A fost o întâlnire constructivă, transparentă. Din ce am văzut, domnii 
Ciprian Nuțu și Vasile Armenean au fost încântați de numărul mare de 
sportivi tineri care activează la CSU. Au promis că ne vor ajuta, astfel 
încât echipa de seniori să devină un exemplu de urmat pentru celelalte 
echipe ale clubului. Din ce am înțeles, săptămâna viitoare va avea loc o 
nouă ședință, la care vor fi invitați să participe edilul Ion Lungu și 
rectorul Valentin Popa. Primăria, care este principalul nostru sprijin, și 
conducerea USV au anunțat că ne vor susține în continuare, însă 
trebuie să ne întâlnim pentru a stabili exact, în noua formulă, ce avem 
de făcut în continuare. Este important să știm exact pe ce ne bazăm, 
pentru a putea face pașii următori. Turneul pentru promovare va avea 
loc în curând și este obligatoriu să ne organizăm din timp”, a declarat 
antrenorul principal al echipei de handbal, Adrian Chiruț. 
 
Federația Română de Handbal a luat săptămâna trecută o decizie în 
ceea ce privește sezonul actual, perturbat din cauza pandemiei de 
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coronavirus. Consiliul de Administrație al FRH a hotărât ca în Liga 
Zimbrilor și în Liga Florilor să nu se acorde titlul de campioană. Luându-
se act de clasamentul actual, Dinamo a terminat întrecerea pe primul 
loc la masculin, iar CSM Râmnicu Vâlcea, la feminin. 
 
De asemenea, s-a decis în unanimitate să nu se retrogradeze din Ligile 
Naționale. Viitorul an competițional se va disputa cu 16 echipe la start, 
în ambele întreceri, feminin și masculin. 
 
Promovarea în primul eșalon se va juca însă pe teren cu opt echipe. 
Încă nu s-a stabilit o dată fixă și modalitatea de desfășurare, 
competiția urmând să se dispute după minimum o lună de la 
permiterea reluării antrenamentelor în sală. Varianta cea mai 
optimistă este începutul lunii iulie. 
 
La turneul final masculin, în care se vor decide cele două promovate în 
Liga Zimbrilor, trebuie să participe echipele clasate pe primele poziții în 
cele patru serii ale Diviziei A, este vorba de CSU Suceava și Magnum 
Botoșani (Seria A), CSM Medgidia și CSM Alexandria (Seria B), Szejke 
Odorheiu Secuiesc și Universitatea Cluj (Seria C), CSM Oradea și Unirea 
Sânicolaul Mare (Seria D). 
 
Numai că liderul Seriei D, CSM Oradea, a anunțat deja că nu se va 
prezenta la turneul de promovare, motivând probleme financiare. 

 


