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Oana Nuțu 53,43% dintre 
angajații USV și-au 
exprimat 
disponibilitatea să se 
vaccineze anti-
COVID 
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Suceava Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, în urma centralizării 
raportărilor transmise de universitățile din țară, după prima etapă de 
consultare (la data de 15 ianuarie 2021), 59,64% din personalul din 
învățământul superior și-a manifestat disponibilitatea de a se vaccina 
anti-COVID 19. Important de precizat că procentul general în urma 
exprimării opțiunii angajaților din universitățile de stat este de 60,86% 
pentru vaccinare, în timp ce procentul celor din universitățile private este 
de 45,81%. 
La nivelul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava, procentul total 
general este mai mic, și anume 53,43%, deoarece dintr-un total de 919 
angajați și-au exprimat disponibilitatea de a se vaccina 491 de persoane. 
La categoria personal didactic titular, în cadrul USV figurează 344 de 
angajați, dintre care 233 și-au manifestat disponibilitatea de vaccinare 
anti-COVID 19, reprezentând 67,73%. La nivel național, 63,6% dintre 
angajații din această categorie s-au declarat pro-vaccinare. În ceea ce 
privește categoria personal didactic asociat, procentul disponibilității de 
vaccinare scade la 41,33%, doar 62 din cei 150 de angajați ai USV optând 
pentru vaccinare. Comparativ cu situația înregistrată la nivel național, 
diferența este mică, 48,26% dintre ocupanții acestor posturi acceptând 
să se vaccineze. Revenind la USV, la personalul didactic auxiliar 55,4% 
dintre angajați și-au exprimat dorința de vaccinare, fiind vorba despre 
118 dintr-un total de 213 persoane. La nivel național, 64,24% dintre 
angajații din această categorie au spus Da vaccinării, în cadrul 
chestionarului aplicat la nivel de unitate de învățământ superior, în timp 
ce personalul nedidactic este dispus doar în proporție de 54,33% să se 
vaccineze anti-COVID. La această categorie, diferența între raportarea 
generală la nivel național și cea înaintată de USV către Ministerul 
Educației este destul de mare.  Astfel, 36,79% din personalul nedidactic 
al universității sucevene, și anume 78 dintr-un total de 212 persoane, este 
dispus să se vaccineze. 
Ministerul Educației a solicitat fiecărei universități să desemneze o 
persoană responsabilă cu înregistrarea instituției de învățământ superior 
pe platforma destinată campaniei de vaccinare, centralizarea datelor de 



identitate și programarea la vaccinare a personalului angajat în 
respectiva instituție. 

_________
_ 
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Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, printre editurile 
valoroase pentru domeniul Filologie 
În cursul anului 2020, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) 
a derulat un amplu proces de evaluare şi clasificare a editurilor şi 
revistelor cu profil umanist din România şi Republica Moldova. 
În acest context, rezultatele Editurii Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava sunt cu totul semnificative. Patru dintre revistele ştiinţifice ale 
Universităţii - trei în domeniul filologie şi una în domeniul istorie şi 
studii culturale - au fost clasificate în categoria B. Este vorba despre 
revistele Meridian Critic, ANADISS şi Atelier de traduction, în domeniul 
Filologie, şi Codrul Cosminului, în domeniul Istorie şi studii culturale, 
reviste aflate deja de ani buni în prestigioase baze de date internaţionale. 
Pentru domeniul FILOLOGIE, Editura însăşi a fost clasificată în 
categoria B, alături de câteva dintre editurile prestigioase din România. 
Conform Metodologiei de evaluare şi clasificare a editurilor, Anexa la 
OMEC 5550/11.09.2020, în urma evaluării, Editura USV face parte din 
categoria editurilor cu un impact semnificativ în domeniu, cu o 
vizibilitate considerabilă mai ales pe plan naţional, precum şi cu un 
potenţial evident de dezvoltare. 
„Conducerea Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava acordă o 
importanţă deosebită dezvoltării Editurii USV, alocând toate resursele 
necesare, materiale şi umane, pentru ca, în viitor, să devenim mai buni, 
mai competitivi, într-o piaţă editorială aflată, an de an, într-o competiţie 
acerbă”, a declarat Coordonatorul Editurii USV, lector univ. dr. Victor-
Andrei Cărcăle. 

Dan Coman Humoreanca Oana 
Ursache a preluat 
conducerea 
Departamentului 
pentru Românii de 
Pretutindeni 

www.monitorulsv.ro 
29.01.21 

Ultima oră local Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului 
României va fi condus de o humoreancă stabilită de mai mulți ani în 
Spania, Oana Ursache. Aceasta a fost numită în funcția de secretar de stat 
în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Oana 
Ursache este originară din orașul Gura Humorului, iar în momentul de 
față este lector de limba română la Universitatea din Granada, în Spania. 
Anterior, ea a mai fost lector universitar doctor la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava și lector de limba română la Universitatea din 
Alicante, în Spania. Oana Ursache este licențiată în filologie, precum și 
în specializarea „Limba și literatura română – Limba și literatura 
spaniolă”, are un doctorat în filologie și un master în comunicare și relații 
publice. Noul secretar de stat al Departamentului pentru Românii de 

www.universromanesc.com 
28.01.21 
www.ziare.com 
28.01.21 
www.gazetaromaneasca.com 
28.01.21 



Pretutindeni a organizat în străinătate congrese pe diferite teme, dar și 
festivaluri, precum Festivalul Culturii Române și Festivalul Copilăriei 
România ca teren de joacă, organizat împreună cu Ambasadele României 
din Spania și din Portugalia și cu sprijinul Institutului Cultural Român 
din Madrid. Oana Ursache este membră în Biroul Național PLUS. 
Până în momentul de față, Departamentul pentru Românii de 
Pretutindeni a fost condus de Ovidiu Burdușa. 

V.I. 
Adomnicăi 

Stagii de practică 
pentru 250 de 
studenţi ai USV 

www.crainou.ro 
28.01.21 

Actualitate Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Camera de 
Comerţ şi Industrie Suceava şi societatea Great People Inside din Braşov, 
anunţă finalizarea implementării proiectului „Învaţă din practică – 
INDIP!”. USV a informat, printr-un comunicat de presă, că proiectul şi-
a propus realizarea de investiţii în domeniul educaţiei, în vederea 
dobândirii de noi competenţe prin îmbunătăţirea accesibilităţii, utilizării 
şi calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, dar şi prin crearea, 
în parteneriat cu angajatorii, a mediilor de practică în cadrul 
universităţii. Potrivit sursei citate, implementarea proiectului INDIP a 
contribuit „concret şi coerent” la creşterea accesului la un sistem de 
educaţie şi de formare profesională de calitate, la stimularea ocupării, dar 
şi la reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale, prin facilitarea accesului 
la servicii sociale şi de sănătate. De asemenea, proiectul a determinat 
creşterea ratei de participare a studenţilor la stagii de practică în cadrul 
unor parteneriate nou înfiinţate, precum şi prin dezvoltarea celor 
existente, care să faciliteze inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor de 
studii universitare. 
Printre altele, pe durata implementării proiectului, 250 de studenţi au 
fost selectaţi şi introduşi în grupul ţintă, iar 30 de firme şi 25 tutori au 
fost nominalizaţi în vederea derulării stagiilor de practică. Totodată, 250 
de studenţi au urmat efectiv stagii de practică, s-au ţinut 11 sesiuni de 
grup de consiliere şi orientare în carieră, s-au înfiinţat un laborator de 
dezvoltare a competenţelor, o platformă colaborativă şi o bază de date a 
angajatorilor. Nu în cele din urmă, au fost acordate 75 de premii pentru 
participarea la competiţia de dezvoltarea competenţelor digitale, dar şi 
13 premii pentru participări la târgul de firme simulate. 
Valoarea totală a proiectului este circa 2,21 milioane de lei, dintre care 
2,16 milioane de lei reprezintă cofinanţare UE. Perioada de 
implementare a fost de 30 de luni, respectiv de pe 25 iulie 2018 până pe 
24 ianuarie 2021. Proiectul fost cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 
„Educaţie şi competenţe”. 



_________
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Actualitate UAT ORAȘUL SIRET în parteneriat cu UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL 
MARE” DIN SUCEAVA, INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN 
BORDER S.R.L. și UAT JUDEȚUL SUCEAVA implementează în 
perioada  24.12.2020 – 31.12.2023 proiectul „Înfiintarea parcului 
stiintific si tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret” Siret cod SMIS 
128730, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 1. Promovarea transferului tehnologic. Prioritatea de investiții 
1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii 
între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul 
superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și 
de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și 
aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de 
grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și 
sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 
acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție 
avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor 
generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general. Operațiunea B 
– Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST). 

www.bunadimineataiasi.ro 
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Radu Lupașcu Cursuri pentru 
profesori din mediul 
preuniversitar, 
pentru promovarea 
sănătății mintale în 
școală 
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Local În cursul lunii ianuarie, în cadrul proiectului ”Promehs - Promovarea 
Sănătății Mintale în Școală”, în cadrul Facultății de Științe ale Educației 
din USV a continuat organizarea cursului de formare adresat profesorilor 
din învățământul preuniversitar. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Inspectoratul Școlar al 
Județului Suceava fac parte dintr-un consorțiu european, format din 
universități și autorități publice din șapte țări europene, constituit pentru 
a elabora o linie de politică educațională care să asigure promovarea 
sănătății mintale în școală, prin dezvoltarea unui curriculum validat 
științific. 
Proiectul propune în această etapă un amplu demers de cercetare – 
acțiune prin care, pentru validarea științifică curriculum-ul elaborat este 
testat în cele șase țări europene, precum Italia, Letonia, Croația, 
Portugalia, Grecia și România, fiind implicați peste 600 de profesori și 
peste 6.000 de elevi și părinți.[…] 
Promehs este primul curriculum de promovare a sănătății mintale 
elaborat în colaborare de cercetători, factori decizionali și asociații 
științifice din 7 țări europene, respectiv Croația, Grecia, Italia, Letonia, 
Malta, România și Portugalia. Coordonatorul proiectului este conf. univ. 
dr. Aurora Adina Colomeischi, adina.colomeischi@usm.ro, iar mai multe 
informații pot fi accesate pe pagina web a proiectului, www.promehs.org 

www.stirilevivafm.ro 
28.01.21 
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vaccinul anti-COVID 
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tulpini ale virusului 
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Știri externe Vaccinul Pfizer-BioNTech îşi păstrează cea mai mare parte a eficienţei 
împotriva principalelor mutaţii ale variantelor britanică şi sud-africană 
ale noului coronavirus, anunţă joi cele două societăţi într-un comunicat. 
Pfizer-BioNTech precizează, însă, că ”supraveghează în continuare 
variante emergente şi sunt pregătite să reacţioneze” în cazul în care 
vreuna dintre aceste mutaţii rezistă vaccinului, potrivit News.ro.[…] 
Mutația descoperită în decembrie 2020 în Marea Britanie, denumită 
generic tulpina britanică, este mult mai contagioasă și poate avea o 
mortalitate cu 30% mai mare decât varianta obișnuită a virusului. 
Ulterior, au mai fost descoperite două mutații ale virusului, în Africa de 
Sud și Brazilia, dar aceste variante nu sunt la fel de agresive precum cea 
britanică. 
Una dintre mutațiile descoperite la tulpina britanică permit virusului să 
ofere rezultate fals-negative la unele teste rapide de depistare a Covid-19, 
ceea ce îl face mai greu de depistat și contribuie astfel la o rată mai mare 
de transmitere, arată o cercetare a Universității din Suceava, care a 
anunțat luni al patrulea caz de infectare cu această variantă a virusului în 
țara noastră. 
România utilizează în campania națională vaccinurile produse de Pfizer 
și de Moderna. 

Irina Ursachi „Bucovina – Istorie, 
cult, cultură, 
patrimoniu” 

www.crainou.ro 
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__________ Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu 
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, a publicat, la finalul anului 2020, un 
volum închinat istoriei zbuciumate a Bucovinei. În carte sunt abordate 
teme precum conservarea patrimoniului cultural şi religios al Bucovinei 
şi raportul dintre cult şi cultură. Mai mult, sunt aduse în prim-plan 
personalităţi marcante ale trecutului Ţării pădurilor de fagi. 
Coordonatorii acestui demers ştiinţific şi cultural sunt prof. univ. dr. 
Gheorghe Onişoru, prof. univ. dr. Ştefan Purici şi arhid. lector univ. dr. 
Vasile M. Demciuc. Culegerea de studii publicată de editura „Glasul 
istoriei” acoperă o paletă largă de aspecte şi un ansamblu vast de 
preocupări. 
Primul capitol, intitulat „Patrimoniu”, prezintă studii care evidenţiază 
detalii mai puţin cunoscute din istoria, arhitectura sau pictura unor 
mănăstiri din Bucovina. Prof. univ. dr. Ion Solcanu analizează 
importanţa Mănăstirii Voroneţ în istoriografia naţională şi europeană, 
dr. Ene Ionel face referire la locaşurile de cult din vremea lui Ştefan cel 
Mare, în timp ce dr. Marina Sabados aduce în prim-plan detalii despre 
opera unui pictor moldovean al secolului al XVIII-lea. Interpretări 
istorice şi simbolice ale bisericii din Pătrăuţi sunt prezentate de părintele 



dr. Gabriel Herea, membru al Sectorului Monumente, Patrimoniu şi 
Arhitectură Bisericească din cadrul Centrului Eparhial Suceava. Dr. 
Laurenţiu Batin evidenţiază semnificaţia sfinţirii clopotelor Episcopiei 
Maramureşului de la Sighet. 
Secţiunea „Istorie” cuprinde patru studii. Prof. univ. dr. Ştefan Purici 
analizează aspecte privind anexarea Bucovinei în context religios, iar 
conf. univ. dr. Radu Florin Bruja face referire, în lucrarea sa, la perioada 
interbelică şi mai cu seamă la discursul deputatului Iacob Pistiner. Dacă 
dr. Ionuţ Bran expune problemele emigraţiei ucrainene din Bucovina, dr. 
Elena Cazacu aduce în lumină activitatea Guvernământului Bucovinei în 
perioada 1941-1943.[…] 

Lăcrămioara 
Andrei 

,,Colocviile 
bibliotecarului 
școlar”, ediția I, la 
Colegiul Național 
„Mihai Eminescu” 
din Suceava 
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Local Vineri, 29 ianuarie 2021, ora 11.30, se desfășoară on-line „Colocviile 
bibliotecarului școlar”, ediția I, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” 
din Suceava. Activitatea de formare a bibliotecarilor școlari și a 
profesorilor documentariști din județul Suceava se realizează prin 
exemple de bune practici și experiențe educaționale din perioada 
învățământului on-line, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava, reprezentat de doamna inspector, prof. Angela Sehlanec, și Casa 
Corpului Didactic Suceava, prin doamna bibliotecar metodist, prof. 
Daniela Argatu. Alături de noi, este și reprezentantul Asociației 
Profesionale ABR, doamna Anișoara Budui, președinte, filiala ABR 
Suceava, bibliotecar la Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Din partea gazdelor, vor fi alături cu sufletul și cuvântul doamna director, 
prof. Gabriela Cazac, profesorii de limba și literatură română Maria 
Căruntu, Cezara Iacob și bibliotecar Lăcrămiora Andrei. Eleva Clara 
Demetra Avram, din clasa a X-a F, a pregătit activitatea despre Eminescu 
– un film documentar în care sunt prezentate aspecte mai puțin 
cunoscute din viața marelui poet.[…] 

_________
_ 

Pomenirea 
Mitropolitului 
Bartolomeu Anania 
la Mănăstirea 
Dragomirna 

www.ziarullumina.ro 
29.01.21 

Știri Sâmbătă, 23 ianuarie, în paraclisul de iarnă al Mănăstirii Dragomirna, 
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un sobor de slujitori, 
a oficiat slujba Parastasului pentru vrednicii de pomenire Mitropolitul 
Bartolomeu Anania și Luca Stroici, logofăt al Țării Moldovei și ctitor al 
Dragomirnei. 
Pentru că în 2021 se împlinesc 100 ani de la naşterea Părintelui 
Mitropolit Bartolomeu Anania și 10 ani de la trecerea la cele veșnice, 
Preasfinția Sa a amintit de manifestările culturale desfășurate în anii 
trecuți la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, la inițiativa 
Asociaţiei Şcolare Sucevene pentru Educaţie şi Dezvoltare.[…] 

www.crainou.ro 
28.01.21 



Alături de obștea mănăstirii, la parastas au mai participat o delegație a 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, reprezentanți ai 
Inspectoratului Școlar Județean, precum și membri ai Asociației Şcolare 
Sucevene pentru Educaţie şi Dezvoltare. 

 

 

 

 

 

 

 


