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Suceava Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) începe procedurile de 
cazare pentru al doilea grup de studenți, după eliberarea camerelor de 
cămin de către studenții din grupul A și dezinfecția spațiilor. Cazarea 
studenților din grupul B, care până acum au desfășurat cursurile exclusiv 
online, se va face la finalul acestei săptămâni, pe parcursul a trei zile. 
Astfel, în zilele de 19 și 20 noiembrie sunt așteptați să-și ocupe locurile 
în cămine studenții din anii IV și III, doctoranzii și masteranzii, iar în zilele 
de 20 și 21 noiembrie studenții din anul II. 
La cazare studenții trebuie să prezinte testul negativ pentru virusul 
COVID 19, RT – PCR Covid 19, pe bază de exudat (biologie moleculară), 
efectuat cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data cazării, însoțit de 
documente justificative de efectuare a plății testului (chitanță, factură, 
bon de casă, etc.). USV va deconta cheltuielile legate de testare, la fel 
cum a procedat și cu prima grupă de studenți cazați în cămine, în 
perioada octombrie-noiembrie.[…] 
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cercetării științifice 
prin brevete de 
invenție” la USV 

www. edumanager.ro 
18.11.20 

Universități Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în data de 20 
noiembrie, începând cu ora 15.00, workshopul Valorificarea cercetării 
științifice prin brevete de invenție. Workshopul va fi susținut de către 
șef lucrări dr. ing. Elena – Daniela Lupu, din cadrul Facultății de Inginerie 
Electrică și Știința Calculatoarelor (USV). Subiectele abordate vor 
include, printre altele, condițiile de acordare a unui brevet de invenție, 
modalitățile de protecție națională și internațională, etapele pentru 
obținerea protecției, condițiile materiale pe care trebuie să le 
îndeplinească descrierea de invenție, potrivit reglementărilor în 
vigoare.  
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0615 – 
Susținerea cercetării de excelență din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 
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Sănătate În contextul generat de COVID-19, doisprezece studenți de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava fac voluntariat la Direcția 
de Sănătate Publică. Ei ajută medici din cabinetele școlare și lucrătorii 
din DSP la derularea anchetelor epidemiologice. Purtătoarea de cuvânt 
a DSP, Gabriela Băncilă, a declarat, la Radio Top, că Direcția de Sănătate 
Publică are o colaborare foarte bună cu USV, iar studenții sunt de la 
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană al Facultății de 
Educație Fizică și Sport, specializările „Balneofiziokinetoterapie și 
recuperare”, respectiv, „Nutriție și dietetică”. 
Gabriela Băncilă a explicat: „Este foarte important ca atunci când 
primim rezultatele de la laborator să identificăm cât mai repede 
persoanele pozitive și posibilii contacți, pentru limitarea răspândirii 
virusului SARS-CoV-2 în comunitate. Toate laboratoarele au obligația 
prin lege să transmită la DSP listele cu toate rezultatele analizelor. 
Anchetele epidemiologice se desfășoară telefonic. Pacientul este cel 
care ne declară persoanele cu care a fost în contact direct. Contact 
direct este persoana cu care stai în proximitate neprotejat, fără mască, 
fără mănuși și la distanță mai mică de doi metri, timp de 15 minute. 
Atunci când mai multă lume își desfășoară activitatea într-o instituție, 
într-o unitate, dar poartă mască, nu este contact”. 
Purtătoarea de cuvânt a DSP Suceava a adăugat: „Deși pare banal, 
masca și folosirea dezinfectantului fac diferența dintre a fi bolnav și a fi 
sănătos”. Gabriela Băncilă a menționat că DSP a solicitat primăriilor, cu 
precădere celei din Suceava, să detașeze medicii și asistenții din 
cabinetele școlare, după trecerea la învățământul online. Asistenții 
răspund la telefon la întrebările despre COVID, în Call-Center-ul înființat 
de DSP. 
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__________ USV, școala de 
oameni implicați 
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Tableta zilei La solicitarea Direcției de Sănătate Publică Suceava adresată Primăriei, 
medicii și asistenții medicali din rețeaua de învățămînt dau și ei o mînă 
de ajutor. Conform purtătoarei de cuvînt a DSP, Gabriela Băncilă, 
asistenții răspund la telefoanele la care oamenii sună pentru a cere 
diferite explicații legate de pandemie. În ceea ce îi privește pe medici, 
aceștia contribuie la realizarea anchetelor epidemiologice. Chiar dacă 



DSP-ul nu a adresat nici o solicitare USV, universitatea suceveană a 
considerat că este de datoria ei să acorde la rîndu-i o mînă de ajutor. În 
urmă cu cîteva zile, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Mihai 
Dimian anunța că peste 30 de studenți de la Departamentul de Sănătate 
și Dezvoltare Umană s-au oferit voluntari pentru a sprijini activitatea 
Direcției de Sănătate Publică, în contextul creșterii numărului de 
persoane infectate cu noul coronavirus. Au avut loc instruiri și probe 
practice, în urma cărora au fost selectați 12 studenți. Prorectorul Dimian 
spunea că „așa cum a procedat și în contextul primului val de infectări 
care a afectat județul Suceava, Universitatea <Ștefan cel Mare> își 
manifestă întreaga disponibilitate pentru a veni cu soluții utile în 
sprijinul oamenilor afectați de situația actuală, dar și al instituțiilor 
publice responsabile de coordonarea acțiunilor specifice”. Conform 
purtătoarei de cuvînt a DSP Suceava, studenții sînt de la specializările 
„Balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare” și „Nutriție și dietetică”, și 
ajută la efectuarea anchetelor epidemiologice. Prin noul gest făcut, 
universitatea suceveană își consoldează poziția din topul instituțiilor 
profund implicate în rezolvarea problemelor create de pandemie. 
Universitatea nu doar scoate ingineri, contabili, profesori și ce mai 
scoate ea, ci pregătește și oameni implicați. 
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__________ Proiectul „Francofonia în comunitate” se bucură de susținerea Institului 
Francez și Ambasadei Franței în România, Agenției Universitare a 
Francofoniei, a Centrului de Reușită Universitară al Universității „Ștefan 
cel Mare" Suceava, a Inspectoratului Școlar Județean, a Consiliului 
Județean, a Asociației Profesorilor de Limbă Franceză, filiala Suceava, a 
Asociației „L’Arc-en-ciel du succès" și a Asociației Seniorilor Bucovineni. 
În cadrul „după-amiezii francofone” de miercuri, 18 noiembrie 2020, 
elevi ai Școlii Gimnaziale nr.1 Suceava, ai Școlii Gimnaziale „Acad. H. 
Mihăescu” Udeşti și ai Liceului Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea, 
coordonați de doamnele profesoare de limba franceză Daniela Cornelia 
Sandu, Oana Trifan și Mihaela-Petronela Scutariu, vor promova 
înțelegerea și respectul reciproc, dialogul și cooperarea între culturi, 
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17.11.20 



intenționând să descurajeze atitudinile extremiste, dominate de 
violență și de ură. 
Activitățile lor, desfășurate online sub genericul COMPRÉHENSION, 
TOLÉRANCE ET AMITIÉ, se înscriu într-un proiect cu același titlu al celor 
trei școli și al Biroului Francez. 
[…] 

 

 

 

 

 

 

 


