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Sinteza articolului 

O.N. Studenții de la mai 
multe facultăți ale 
USV vor avea cursuri 
doar online 

www.obiectivdesuceava.ro 
31.10.20 

Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) suspendă parțial 
activitatea didactică din campus, începând de luni, 2 noiembrie, în 
contextul creșterii constante a numărului de cazuri de infectare cu 
COVID-19 în județ, dar și la nivel național. Decizia a fost luată sâmbătă, 
31 octombrie, în Consiliul de Administrație. 
 
„Hotărârea de trecere în regim on-line se referă la studenții 
înmatriculați la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, 
în cadrul facultăților de Drept și Științe Administrative, Litere și Științe 
ale Comunicării, Științe Economice și Administrație Publică, Științe ale 
Educației și Istorie și Geografie, cu excepția programelor de studii 
Geografie și Geografia turismului. Suspendarea activităților este valabilă 
până la finalul semestrului I din actualul an universitar. Studenții 
facultăților de mai sus, care sunt în prezent cazați în cămine, vor elibera 
camerele până cel târziu pe data de 4 noiembrie 2020. Cazurile 
excepționale vor fi analizate de conducerea universității. Căminele vor 
rămâne deschise pentru studenții tuturor celorlalte facultăți ale 
universității”, se precizează în comunicatul transmis de conducerea 
USV. 
 
Studenții din anul I de la facultățile de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor, Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management și 
Inginerie Alimentară, Silvicultură și cei ai Facultății de Educație Fizică și 
Sport (inclusiv Departamentul de Sănătate), la care se adaugă studenții 
de la programele Geografie și Geografia turismului (FIG) vor continua să 
desfășoare laboratoarele on-site (față-în-față). Conducerea USV 
precizează că, în condițiile în care nu vor fi înregistrate evoluții 
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31.10.20 îngrijorătoare la nivelul municipiului și al județului Suceava, studenții 
facultăților incluse în seria B, conform planificării aprobate de Senatul 
USV, vor desfășura activități on-site (doar laboratoare), începând cu 23 
noiembrie. Conform calendarului, cazarea studenților din grupul B, care 
beneficiază de un loc în cămin, va avea loc în perioada 16-22 noiembrie. 
 
„La finalul primei luni de activități didactice susținute on-site (față-în-
față), constatăm că rata de infectare în campusul USV, atât în rândul 
studenților, cât și în cel al cadrelor didactice, este una semnificativ mai 
mică (de peste 2 ori) decât cea înregistrată la nivelul municipiului 
Suceava. Această situație certifică faptul că strategia gândită și 
dezbătută în forurile deliberative ale universității și pusă apoi în practică 
înainte de începerea noului an universitar a generat efectele scontate. 
În toată această perioadă, conducerea universității a urmărit 
îndeaproape evoluția contextului epidemiologic, marcat de o creștere 
constantă a numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, atât 
la nivel național, cât și la nivel local. Situația prezentă a determinat 
Consiliul de Administrație al USV să adopte o serie de noi măsuri 
preventive”, au explicat reprezentanții  USV. 
De asemenea, în perioada de suspendare menționată, personalul 
nedidactic va fi programat pentru efectuarea eventualelor zile de 
concediu de odihnă neefectuate sau efectuarea zilelor libere plătite. 
Angajații care își pot exercita atribuțiile de serviciu în regim de 
telemuncă vor fi programați în acest sens. 
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O.N. Specializarea 
Tehnică Dentară va 
face parte din oferta 
USV, începând cu 
anul universitar 
următor 
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Suceava 

În Consiliul de Administrație al ARACIS din data de 29 octombrie au fost 
analizate și validate 20 de programe de studii universitare, dintre care 
16 la ciclul de licență și patru la masterat. Printre acestea se regăsește 
și specializarea Tehnică dentară, pentru care Universitatea „Ştefan cel 
Mare” Suceava (USV) a inițiat demersurile cu ceva timp în urmă, în 
speranța că noul program de studii de licență va face parte din oferta 
sesiunii de admitere 2020. În contextul pandemiei de coronavirus, 
procedurile de avizare au fost amânate, iar întârzierile au dus la 
imposibilitatea organizării admiterii pentru acest program, deși 
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candidații și-au manifestat interesul încă din momentul în care au fost 
inițiate demersurile de înființare a specializării. 
Potrivit hotărârii ARACIS, specializarea Tehnică dentară, program de 
licență, a primit autorizare de funcționare provizorie și va funcționa în 
cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, Departamentul de Sănătate 
și Dezvoltare umană, fiind aprobate 48 de locuri/ an.[…] 

__________ Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava a primit 
vizita 
Ambasadorului 
Republicii Kazahstan 
în România 

www.edumanager.ro 
30.10.20 

Universități Pe 29 octombrie 2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(USV) a primit vizita unei delegații a Republicii Kazahstan în România, 
condusă de E.S. Nurbakh Rustemov, Ambasador Extraordinar și 
Plenipotențiar al Republicii Kazahstan în România. 
Din componența delegației au făcut parte: Kairat Karabayev, Ministru-
Consilier, Serzhan Shagatayev, Secretar II, Azamat Kagenov, Consul, 
alături de care s-au aflat Tudor Afanasov, Președinte al Asociației 
Camera de Cooperare Economică și Culturală Româno-Rusă, precum și 
Pr. Constantin Oprea, Consilier Cultural la Arhiepiscopia Sucevei și 
Rădăuților. 
Din partea USV, la întâlnirea de lucru au participat prof. univ. dr. ing. 
Valentin Popa, Rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, 
președinte al Consiliului strategic USV, lector univ. dr. Vasile Demciuc și 
lector univ. dr. Codruț Șerban, coordonator al Serviciului de relații 
publice, comunicare și imagine al USV, cel care a și moderat discuțiile. 
[…]Menționăm faptul că relațiile academice cu Republica Kazahstan au 
fost inițiate și menținute prin mobilitățile de predare ale prof. univ. dr. 
ing. Adrian GRAUR și conf. univ. dr. Luminița IRIMESCU, la West 
Kazakhstan Agrarian Technical University named after Zhangir Khan, 
Uralsk (noiembrie 2014), și prin participarea prof. univ. dr. ing. Valentin 
Popa, Rector USV, și a prof. univ. dr. Ștefan PURICI, Prorector cu 
imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană a 
USV, la Târgul educațional Astana (23-25 noiembrie 2016). 
În anul curent, USV a inclus în aplicația Erasmus+ și Republica Kazahstan, 
prin KIMEP University JSC (Almaty), fiind obținută suma de 14 760 euro, 
din care se vor organiza mobilități incoming și outgoing. Totodată, 
Rectorul USV a venit cu inițiativa deschiderii unor linii de programe cu 
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diplomă dublă cu universități din Republica Kazahstan, universitatea 
suceveană având deja o experiență semnificativă în derularea unor 
astfel de programe. 

__________ Aproape 200 de 
cetățeni moldoveni 
au votat până la 
prânz, la Suceava, în 
alegerile 
prezidențiale din 
Republica Moldova 

www.newsbucovina.ro 
01.11.20 

Actualitate Aproape 200 de cetățeni moldoveni au votat, duminică, la Suceava, în 
cadrul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. 
Astfel, la secția de votare amenajată la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, au votat circa 180 de cetățeni moloveni, majoritatea fiind 
studenți. […] 

__________ Studenții basarabeni 
din Suceava au votat 
la alegerile 
prezidențale din 
Moldova cu gândul 
la shimbări în bine și 
pentru ca să poată 
reveni acasă 

www.stirisuceava.net 
02.11.20 

Suceava În Suceava, la una din cele 13 secții de votare deschise în România, cei 
mai mulți alegători sunt studenții basarabeni care își fac studiile la 
Universitatea Ștefan cel Mare din oraș. Oamenii cu care am vorbit spun 
că vor schimbări spre bine în Republica Moldova astfel încât să se poată 
întoarce acasă. 
Duminică, 1 noiembrie, Republica Moldova a organizat alegeri 
prezidențiale. 
Conform primelor rezultate parțiale, candidatul opoziției, Maia Sandu, 
a obținut 35,94% dintre voturi, iar actualul președinte Igor Dodon a 
primit 32,75% dintre voturi. 
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O. Nuțu USV scoate la 
concurs 45 de 
gradații de merit 
pentru personalul 
didactic și cel 
auxiliar 

www.obiectivdesuceava.ro 
30.10.20 

Suceava Începând de azi și până pe data de 9 noiembrie, cadrele didactice de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) își pot depune dosarele 
pentru concursul de acordare a gradațiilor de merit la secretariatele 
facultăților în cadrul cărora sunt angajate. Au fost scoase la concurs 35 
de gradații, din care minim 13 sunt rezervate pentru lectori, șefi de 
lucrări și asistenți universitari. Stimulentele financiare, reprezintând 
25% din salariul de bază, se atribuie pe o perioadă de 5 ani, și vor fi 
acordate începând cu anul 2021. 
A fost alocat un anumit număr de gradații pentru fiecare dintre cele 10 
facultăți din cadrul USV, astfel încât numărul lor, împreună cu cele aflate 
în plată, să se încadreze în maximum 16% din posturile structurii la care 
se organizează concursul. Astfel, pentru Facultatea de Drept și Științe 
Administrative și Facultatea de Inginerie Alimentară a fost alocată câte 
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o singură gradație de merit, Facultatea de Educație Fizică și Sport a 
primit 3 gradații pentru Departamentul de Educație Fizică și Sport și 2 
pentru Departamentul de Sănătate și dezvoltare umană, Facultății de 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor i-au fost atribuite 5 gradații, 
câte 3 gradații sunt scoase la concurs pentru fiecare dintre facultățile 
Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, Litere și Științe ale 
Comunicării, Facultatea de Silvicultură și Facultatea de Științe ale 
Educației, iar la Facultatea de Istorie și Geografie sunt patru gradații 
disponibile pentru candidați. Cel mai mare număr de gradații, 7 la 
număr, sunt oferite pentru angajații Facultății de Științe Economice și 
Administrație Publică.[…] 

Oana 

Antonescu 

„Pentru fiecare 
român depistat cu 
COVID-19 sunt 10 
oameni 
nedepistați”. Cu ce 
teste putem verifica 
dacă am avut boala 

www.smartliving.ro 
30.10.20 

Sănătatea de la 
A la Z 

Rata de imunizare la COVID-19 în România este de 4,6%, după cum arată 
datele preliminare ale studiului de seroprevalență realizat vara aceasta 
de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Raportat la populația 
țării, aceasta înseamnă că aproape 900.000 de români au trecut până 
acum prin infecția cu noul coronavirus. Procentul de imunizare a fost 
anunțat de ministrul sănătății, Nelu Tătaru, după prelucrarea a 11.000 
din cele 17.000 de probe recoltate, scrie Agerpres. […] 
„Într-o țară cu testare puternică, raportul dintre cazurile identificate 
prin testare și cele nedepistate este de 1 la 5. În țările cu testare mai 
slabă, cum este România, pentru fiecare om depistat sunt 10 oameni 
care au boala și nu sunt depistați”.  
Dr. Radu Ciornei, doctor în imunologie, microbiologie și genetică 
moleculară și cercetător științific la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. […] 

 


