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N.B. Peste 4150 de noi 
studenţi la USV 

www.crainou.ro 
06.10.20 

Actualitate Rectorul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, prof. univ. dr. ing. 
Valentin Popa, a adresat ieri comunităţii academice sucevene un mesaj 
cu prilejul debutul anului universitar 2020-2021. 
Valentin Popa a urat un bun-venit în comunitatea academică 
suceveană celor peste 4150 de noi studenţi la licenţă, masterat, 
doctorat şi conversie profesională, dintre care 500 de peste graniţele 
României. 
Totodată, rectorul USV a subliniat că anul acesta a fost cea mai de 
succes admitere din ultimii 9 ani şi a trecut în revistă eforturile depuse 
de administraţia USV şi de corpul didactic în vederea îmbunătăţirii 
calităţii studiilor la Universitatea suceveană. 

__________ USV: Proiect privind 
promovarea 
patrimoniului istoric 

www.radiotop.ro 
06.10.20 

Educație Recent, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit 
conferința de lansare a unui proiect vizînd conservarea și promovarea 
patrimoniului cultural și istoric în regiunea transfrontalieră România-
Ucraina. Proiectul mai prevede susținerea dezvoltării culturii locale, a 
identităților culturale specifice și a dialogului cultural între 
comunitățile din județul Suceava și din regiunea Ivano-Frankivsk, dar și 
sporirea gradului de conștientizare a turiștilor pentru acest patrimoniu. 
Conform unui comunicat al universității sucevene, echipa de proiect își 
propune să contribuie la creșterea potențialului turistic al zonei vizate 
prin crearea și distribuirea unor produse de informare atractive și 
actuale. Este vorba despre tururi virtuale 3D ale unor obiective 
turistice reprezentative, tururi video, editarea de publicații în limbile 
engleză, română și ucraineană și crearea unei hărți interactive. 
Totodată, va fi renovat și introdus în circuitul turistic Muzeul Geologic 
al Universității Naționale Tehnice de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk. 
Proiectul va fi implementat în termen de 18 luni și are o valoare totală 

www.svnews.ro 
06.10.20 

www.monitorulsv.ro 
06.10.20 



de aproximativ 2,2 milioane de lei. Aproape 2 milioane reprezintă 
contribuția Uniunii Europene. 
 

Raluca  

Tindeche 

Trei studenți, un 
elev și cinci 
profesori din 
Suceava, depistați 
cu Covid-19 

www.b1.ro 
06.10.20 

Știri Cinci cadre didactice, dintre care trei profesori şi două învăţătoare, un 
elev, dar şi trei studenţi au fost depistaţi, marţi, pozitiv la noul 
coronavirus, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Direcţiei de 
Sănătate Publică (DSP) Suceava, Gabriela Băncilă. 
 
Sursa citată a precizat că studenţii, toţi trei în anul I la Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava, au fost testaţi în vederea cazării la 
cămin, fiind confirmaţi cu COVID-19. Toţi trei sunt asimptomatici şi se 
află în izolare la domiciliu, doi în localitatea Horodniceni şi al treilea la 
Şaru Dornei. […] 
 
Până în prezent, în judeţ au fost confirmaţi pozitiv la SARS-CoV-2: 7 
studenţi, 24 de elevi şi preşcolari, 63 de cadre didactice şi 12 angajaţi 
din cadrul personalului nedidactic. 

www.monitorulsv.ro 
06.10.20 

www.obiectivdesuceava.ro 
06.10.20 

www.agerpres.ro 
06.10.20 

www.radioiasi.ro 
06.10.20 

www.stiripesurse.ro 
06.10.20 

www.nordestnews.ro 
06.10.20 

www.bunadimineataiasi.ro 
07.10.20 

www.ziardesuceava.ro 
06.10.20 

N.B. Cercetarea de la 
USV asupra virusului 
SARS-CoV-2 din 
judeţul Suceava 
indică provenienţa 
acestuia din Spania 
şi Rusia 

www.crainou.ro 
06.10.20 

Actualitate Cercetările efectuate la Universitatea „Ştefan cel Mare” privind 
secvenţierea genomului SARS-CoV-2 au indicat, în prima etapă a 
proiectului, care a vizat doar judeţul Suceava, că acesta provine în 
special din Spania şi din Rusia, dar urmează ca în perioada următoare 
să fie continuate cercetările cu probe din toată ţara pentru o analiză a 
mutaţiilor suferite de virus şi a efectelor acestor mutaţii. 
Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector al USV, a declarat recent, la 
News Bucovina, că cercetarea pe care USV o face în cadrul unui efort 
internaţional de evaluare a evoluţiei SARS-CoV-2 ce provoacă boala 
Covid-19 vor continua şi cu analize ale unor probe din toată ţara şi, 
posibil, chiar din Republica Moldova. 



„Am analizat situaţia din judeţul Suceava. Am pornit de la 500 de 
pacienţi din care am selectat 100 de probe, din care 63 au satisfăcut 
toate standardele la finalizarea secvenţierii pentru analiza finală. Am 
introdus acele date în baza de date internaţională, unde am putut să 
comparăm rezultatele noastre cu cele încărcate de colegii noştri din 
Italia, Spania, Marea Britanie, Rusia ş.a.m.d.” a spus Dimian.[…] 

Gheorghe 

Anghel 

Academia Română a 
donat 47 de Caiete 
eminesciene 
Bibliotecii 

www.basilica.ro 
07.10.20 

Cultural 47 de Caiete eminesciene, din volumele facsimilate de Academia 
Română în anul 2005, au fost donate săptămâna trecută Bibliotecii 
Universităţii din Suceava. 
„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 transmis reprezentanții USV. 
Donaţia a fost realizată cu sprijinul prof. univ. Mircea A. Diaconu, 
prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității. 
Caietele eminesciene completează fondul de carte de la Biblioteca USV 
care conține, printre altele, Ediția Perpessicius și alte ediții princeps din 
opera poetului naţional. 
Volumele sunt însoțite de 20 de CD-uri, care conțin integrala Operei 
eminesciene. 
Facsimilarea Caietelor eminesciene, donate Bibliotecii Academiei 
Române de către Maiorescu, a fost un proiect pentru care a militat 
Constantin Noica, din dorința de a face posibil accesul oricărui om de 
cultură la manuscrisele eminesciene, aflate în pericol de degradare. 

www.ziarelive.ro 
07.10.20 

www.ziuanews.ro 
07.10.20 

__________ Noaptea Europeană 
a Cercetătorilor, 
organizată pe timp 
de pandemie 

www.starsibian.ro 
04.10.20 

Educație Într-un an altfel pentru întreaga planetă, știința nu intră în izolare. 
Noaptea Cercetătorilor 2020 va avea loc pe data de 27 noiembrie. Ca și 
în edițiile precedente, Noaptea Cercetătorilor își propune să arate 
publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate 
fi munca de cercetare. […] 
Proiectul „Noaptea Cercetătorilor 2020” se înscrie în linia de finanțare 
a Comisiei Europene prin Acțiunile Marie Skłodowska-Curie din cadrul 
Programului Orizont 2020 (Proiect H2020-MSCA-NIGHT-2020/ 
DoReMi-RO, GA no. 954638) și se află pe agenda evenimentelor 



culturale finanțate de Primăria Sibiu și Consiliul Local Sibiu și de 
Ministerul Educației și Cercetării. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
continuă și în 2020 colaborarea cu redutabile centre universitare și 
instituții de cercetare din România în cadrul unui consorțiu de 15 
parteneri care implementează Proiectul „Noaptea Europeană a 
Cercetătorilor, Doing Research at Midnight in ROmania”: Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, coordonator consorțiu, Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Vest din Timișoara, 
Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea din Craiova, 
Universitatea din București, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Universitatea Maritimă din Constanța, Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației- 
Măgurele, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului- Măgurele, Institutul de Fizică Atomică- Măgurele, 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor- 
Măgurele, Institutul de Științe Spațiale- Măgurele, Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică- Măgurele, Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară 
„Horia Hulubei”- Măgurele. 
[…] 

 

 

 

 

 

 

 


