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Oana Nuțu 2.200 de laptopuri și 
1.300 de tablete vor 
fi predate bobocilor 
USV, odată cu 
deschiderea anului 
universitar 2020-
2021 

www.obiectivdesuceava.ro 
05.10.20 

Suceava Anul didactic 2020-2021 la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 
(USV) începe azi. Studenții din anul I vor avea ocazia să-și cunoască 
îndrumătorii și colegii în cadrul unei întâlniri față-în-față, în săli de curs, 
așa după cum a stabilit fiecare facultate în parte, iar ceilalți studenți vor 
avea parte de o deschidere oficială a noului an universitar online. 
Toți bobocii însă, vor avea parte de un cadou de bun venit, odată cu 
începerea cursurilor. O măsură unică în țara noastră, cel puțin până la 
acest moment, care are scopul de a facilita accesul studenților la un act 
didactic de calitate, în situația în care o bună parte a activității didactice 
se va desfășura online și în acest an universitar, aparține USV. Este vorba 
despre oferirea dispozitivelor electronice conectate la internet tuturor 
studenților care s-au înmatriculat în cele două sesiuni de admitere la 
USV. 
Promisiunea din vara acestui an s-a materializat în achiziția a 2.200 de 
laptopuri și 1.300 de tablete, care sunt pregătite să fie predate bobocilor 
care vor începe anul universitar 2020-2021 luni, 5 octombrie. 
„Laptopurile și tabletele sunt achiziționate și se află deja la 
secretariatele facultăților, pentru a intra în posesia studenților. Este 
vorba despre 2.200 de laptopuri și 1.300 de tablete, cu tot cu cartele 
SIM cu abonament”, a declarat rectorul USV, prof.univ.dr.ing. Valentin 
Popa.[…] 
Decizia de achiziționare a echipamentelor electronice face parte din 
acțiunile întreprinse de USV pentru prevenția infectării cu virusul SARS 
CoV2 în rândul studenților și al personalului didactic și nedidactic, cât și 
pentru asigurarea unui viitor act didactic de calitate, în posibila situație 
ca acesta să se desfășoare cu precădere în mediul on-line, până la 
eliminarea riscurilor la adresa vieții și sănătății studenților și cadrelor 
didactice. 
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Astăzi începe noul 
an UNIVERSITAR la 
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LIBER, una dintre 
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Moldova Organizarea activităților didactice în noul an universitar are la bază 
nevoia respectării măsurilor de distanțare socială și de reducere a 
riscului infectării studenților, dar și a angajaților USV, în contextul 
epidemiologic actual. 
Studenții au fost împărțiți în două grupuri, accesul în spațiile din campus 
și a rutelor de circulație au fost stabilite ținând cont de recomandările 
Ministerului Sănătății, purtarea măștii de protecție este obligatorie atât 
în spațiile închise, cât și în cele deschise, iar în campus au voie să intre 
doar studenții, personalul și invitații USV, și doar pe la intrările 
organizate în acest sens. 
„Accesul în campus se va face cu jumătate de oră înainte de începerea 
orelor didactice, astfel încât să se evite aglomerația la punctele de 
verificare a temperaturii. După verificarea temperaturii, studenții vor 
utiliza traseul cel mai scurt pentru a se deplasa la sălile în care își vor 
desfășura activitățile didactice, respectând marcajele existente. Se va 
evita staționarea în holurile clădirilor universității”, au declarat 
reprezentanții Universității  „Ștefan cel Mare” Suceava.[…] 

www.obiectivdesuceava.ro 
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__________ Mihai Dimian: USV 
se implică în 
dezvoltarea 
comunității prin 
fapte. Suntem pe un 
drum pe care nicio 
altă universitate din 
România încă nu a 
pornit 

www.newsbucovina.ro 
02.10.20 

Exclusiv Prorectorul Universității Suceava prof.univ. dr. Mihai Dimian a declarat, 
vineri, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că USV este o instituție 
care este implicată în dezvoltarea comunității, ceea ce este o premieră 
în condițiile în care în alte orașe universitare administrația încearcă să 
implice universitățile 
„Eu cred că ultimii ani au reprezentat o schimbare în ceea ce privește 
atitudinea universității față de oraș și prin fapte se poate vedea ce nu 
făceam înainte. Atragerea de firme în domeniu IT. Dacă industria IT îți 
spune că Suceava este cel mai în dezvoltare oraș în IT din tot estul 
României, inclusiv Constanța sau Galați, înseamnă că se vede lucrul 
acesta”, a spus Dimian. 
El a menționat că acum USV are proiectul de parc științific și tehnologic 
cu Siretul și se află în faza de contractare. 
„Eu zic că ne-am oferit toată expertiza pentru a ajuta la dezvoltarea 
comunității în care suntem. Au fost câțiva experți de la UNESCO și au 
vizitat cred că 30 de universități din România. Au ales Suceava să o dea 



ca exemplu pentru implicarea în comunitate și cu Casa de Cultură a 
Studenților și cu alte lucruri pe care le facem”, a declarat Dimian. 
El a subliniat că atitudinea universității sucevene este unică în țară.[…] 

__________ Cercetarea de la 
USV asupra virusului 
SARS-CoV-2 din 
județul Suceava 
indică proveniența 
acestuia din Spania 
și Rusia. Sunt 
analizate mutațiile 
suferite de virus și 
efectele pe care le 
au aceste mutații 
pentru stabilirea 
unui tratament 

www.newsbucovina.ro 
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Exclusiv Cercetările efectuate la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
privind secvențierea genomului SARS-CoV-2 au indicat, în prima etapă a 
proiectului, care a vizat doar județul Suceava, că acesta provine în 
special din Spania și din Rusia, dar urmează ca în perioada următoare să 
fie continuate cercetările cu probe din toată țara pentru o analiză a 
mutațiilor suferite de virus și a efectelor acestor mutații.   
Prorectorul USV, prof.univ. dr. Mihai Dimian, a declarat, vineri, la 
Subiectul Zilei de la News Bucovina, că cercetarea pe care USV o face în 
cadrul unui efort internațional de evaluare a evoluției SARS-CoV-2 ce 
provoacă boala Covid-19 vor continua și cu analize ale unor probe din 
toată țara și, posibil, chiar din Republica Moldova. 
„Am analizat situația din județul Suceava. Am pornit de la 500 de 
pacienți din care am selectat o sută de probe, din care 63 au satisfăcut 
toate standardele la finalizarea secvențierii pentru analiza finală. Am 
introdus acele date în baza de date internațională unde am putut să 
comparăm rezultatele noastre cu cele încărcate de colegii noștri din 
Italia, Spania, Marea Britanie, Rusia ș.a.m.d.”, a spus Dimian. 
El a arătat că s-au comparat rezultatele echipei din Suceava cu cele ale 
celor din celelalte țări pentru a se identifica dacă au apărut modificări 
ale virusului în zona noastră comparativ cu celelalte zone ale globului, 
dar și care sunt efectele acestor mutații.[…] 
„Din analiza noastră rezultă că au venit, în principal, pe două căi. Una 
este Spania, cealaltă este Rusia, dar nu neapărat Rusia, ci comune cu 
Rusia, dar pentru că Ucraina și Republica Moldova nu au secvențe în 
baza de date, cred că sunt venite din Ucraina sau Republica Moldova, 
dar provenite inițial din Rusia. Probabil că la începutul anului viitor vom 
selecta probe din Republica Moldova, le vom secvenția și vom analiza și 
acolo situația dacă ei nu au echipamentele și expertiza necesară”, a spus 
Dimian. 



El consideră că proveniența virusului din zona estică a fost posibilă 
pentru că există un trafic la frontieră cu Ucraina, cu Republica Moldova 
și e o situație specială pentru că în Republica Moldova unde sunt multe 
persoane cu cetățenia română, iar închiderea granițelor a fost făcută 
pentru străini, iar cei din Republica Moldova au putut  să intre pe 
teritoriul României.[….] 

Oana Nuțu 4 cadre didactice, 
dintre care unul de 
la USV, și trei 
studenți suceveni, 
depistați cu COVID 

www.obiectivdesuceava.ro 
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Suceava Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava anunță noi cazuri de COVID 
în sistemul de învățământ. Astăzi au primit rezultate pozitive la testarea 
pentru SARS-Cov2 patru cadre didactice, dintre care unul este angajat 
al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.[…] 
„Au primit rezultate pozitive la testarea pentru COVID un masterand în 
anul I de la Universitatea Suceava, care s-a izolat acasă, el neavând 
contact cu colegii pentru că nu au început cursurile, un student din 
Todirești care studiază la Facultatea de Științe Economice din Cluj și unul 
de la Academia de Poliție București, care face practică la Poliția Fălticeni. 
În cazul acestuia, mama era pozitivă și s-a autoizolat la domiciliu, însă a 
avut ceva simptome, s-a testat ieri și azi a primit rezultatul pozitiv”, a 
declarat Gabriela Băncilă, reprezentantul DSP Suceava. […] 
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__________ Cazarea studenților 
de la Universitatea 
Suceava, 
condiționată de 
testul negativ 
pentru coronavirus 

www.ziarulevenimentul.ro 
04.10.20 

__________ Studenții care vor să beneficieze de cazare în căminele Universității 
Ștefan cel Mare din Suceava trebuie să prezinte un test negativ pentru 
coronavirus făcut cu trei zile înainte. 
Deja a apărut și primul caz de infectare cu Sars-CoV-2 la un student din 
primul an. 
Capacitatea maximă de cazare în căminele Universității Ștefan cel Mare 
din Suceava în acest an universitar este de 1.400 de locuri, însă, ținând 
cont de condițiile actuale, vor fi cazați în jur de 1.200 de studenți. 
Conducerea instituției de învățământ superior a acordat trei zile pentru 
ca studenții să efectueze textul. 
A fost extinsă și perioada cazărilor pe parcursul a două săptămâni, iar 
studenților li s-a sugerat să meargă la orice laborator le este mai comod 
pentru a nu fi aglomerate cele din Suceava. 
Cei din Republica Moldova și Ucraina au voie să se testeze acolo. Cei din 
Neamț, Bacău, Botoșani se pot testa în orașul de domiciliu pentru a se 

www.radioiasi.ro 
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încadra în termenul de trei zile și pentru a nu aglomera excesiv 
laboratoarele din Suceava. […] 

O.N. Biblioteca 
Academiei Române 
a donat Universității 
Suceava 47 de 
Caiete eminesciene 

www.obiectivdesuceava.ro 
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Suceava Fondul de carte al Bibliotecii USV s-a îmbogățit, săptămâna aceasta, cu 
cele 47 de Caiete eminesciene, din volumele facsimilate de Academia 
Română în anul 2005. 
„Această importantă donație, la inițiativa și cu sprijinul direct al 
prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, prorector cu activitatea didactică și 
asigurarea calității, vine să completeze bogatul fond de carte 
eminesciană de la Biblioteca Universitară din Suceava, care conține, 
printre altele, Ediția Perpessicius și alte ediții princeps din opera 
Poetului”, precizează reprezentanții USV. 
Facsimilarea Caietelor eminesciene, donate Bibliotecii Academiei 
Române de către Maiorescu, a fost un proiect pentru care s-a luptat 
Constantin Noica, din dorința de a face posibil accesul oricărui om de 
cultură la manuscrisele eminesciene, aflate în pericol de degradare. În 
cercetarea operei eminesciene, accesul la manuscrise este esențial. 
Realizat după zeci de ani de la inițiativa lui Constantin Noica, proiectul 
necesită astăzi digitalizarea manuscriselor eminesciene. 
Donația către Biblioteca USV a fost făcută de Biblioteca Academiei 
Române și constituie un teren de cercetare pentru cadre didactice, 
studenți, doctoranzi și cercetători în domeniul filologiei. „Considerăm 
că abia acum avem acces, la Suceava, la esența operei eminesciene, 
iar prețioasele volume, de o valoare inestimabilă, vor putea fi 
consultate în sălile de lectură ale Bibliotecii Universității <Ștefan cel 
Mare> din Suceava”, au conchis universitarii suceveni. 
Volumele sunt însoțite de 20 de CD-uri, care conțin integrala Operei 
eminesciene. 

www.monitorulsv.ro 
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Octavian Palade Simulator de 
Carieră: 130 de 
studenți au obținut 
abilități practice de 
muncă 

www.start-up.ro 
04.10.20 

News Activitățile specifice proiectului derulat de Fundația Dreptul la Educație 
au contribuit la îndeplinirea obiectivelor specifice prin dezvoltarea 
parteneriatului social la nivelul instituțiilor de învățământ și mediului 
privat. Astfel, trei parteneri au asigurat pregătirea teoretică, dar și 
practică, a studenților și integrarea lor pe piața muncii: Universitatea 



Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 
și OTP Bank România. 
În cadrul proiectului desfășurat pe parcursul a doi ani și finalizat pe 25 
septembrie 2020, 140 de studenți (grup țintă și rezerve) și-au dezvoltat 
abilitățile și competențele-cheie transversale, în vederea menținerii 
competitivității pe piața muncii prin sesiuni de consiliere și orientare în 
carieră, precum și competențele profesionale specifice domeniului 
financiar-bancar în vederea creșterii inserției lor pe piața muncii prin 
participarea la stagii de practică organizate și derulate de către OTP 
Bank. […] 

 

 

 

 

 

 

 


