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Editura 
„Universității Ștefan 
cel Mare” din 
Suceava, printre 
editurile valoroase 
pentru domeniul 
Filologie 

www.edumanager.ro 
01.02.21 

Universități În cursul anului 2020, Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) 
a derulat un amplu proces de evaluare și clasificare a editurilor și 
revistelor cu profil umanist din România și Republica Moldova. 
În acest context, rezultatele Editurii „Universității Ștefan cel Mare” din 
Suceava sunt cu totul semnificative. Patru dintre revistele științifice ale 
Universității – trei în domeniul filologie și una în domeniul istorie și 
studii culturale – au fost clasificate în categoria B. Este vorba despre 
revistele Meridian Critic, ANADISS și Atelier de traduction, în domeniul 
Filologie, și Codrul Cosminului, în domeniul Istorie și studii culturale, 
reviste aflate deja de ani buni în prestigioase baze de date internaționale. 
Pentru domeniul FILOLOGIE, Editura însăși a fost clasificată în 
categoria B, alături de câteva dintre editurile prestigioase din România. 
Conform Metodologiei de evaluare și 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 național, precum și cu un 
potențial evident de dezvoltare. „Conducerea Universității Ștefan cel 
Mare din Suceava acordă o importanță deosebită dezvoltării Editurii 
USV, alocând toate resursele necesare, materiale și umane, pentru ca, în 
viitor, să devenim mai buni, mai competitivi, într-o piață editorială 
aflată, an de an, într-o competiție acerbă„, a declarat Coordonatorul 
Editurii USV, lector univ. dr. Victor-Andrei Cărcăle. 
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O.N. Studenții USV din 
grupul A revin în 
cămine săptămâna 
viitoare 
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30.01.21 

Suceava Săptămâna viitoare este dedicată cazării studenților Universității „Ștefan 
cel Mare” Suceava din grupul A, care, de fapt, revin la locurile din cămine 
pe care le-au ocupat în primele trei săptămâni ale acestui an universitar. 
cazarea studenților din grupul A, pentru perioada a II-a, februarie – 
aprilie, se va face astfel: în zilele de 4 și 5 februarie pentru studentele care 
au fost cazate în căminul C1 și studentele/studenții care au fost cazați în 
căminul C7; în zilele de 6 și 7 februarie sunt așteptați studenții care au 
fost cazați în căminele C2, C3, C4, C5 și C8 și care vor susține primul 
examen din sesiune pe data de 8 februarie, iar în zilele de 8 și 9 februarie, 
studenții care au fost cazați în căminele C2, C3, C4, C5 și C8 și care vor 
susține primul examen din sesiune după data de 8 februarie. 



La cazare studenții trebuie să prezinte testul negativ pentru virusul 
COVID 19, RT – PCR Covid 19, pe bază de exsudat (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 testarea impusă 
pentru cazarea în cămine a studenților săi. 
Pe 8 februarie începe sesiunea de examene de la sfârșitul semestrului I, 
care se va desfășura pe tot parcursul lunii, urmând ca pe 1 martie să 
înceapă cursurile aferente semestrului II. 
Amintim că USV a suspendat parțial activitatea didactică din campus, 
începând cu data de 2 noiembrie a.c., în contextul creșterii constante a 
numărului de cazuri de infectare cu COVID-19 în județ. 

_________
_ 

Trei scenarii privind 
răspândirea tulpinii 
britanice în 
România, în 
următoarele două 
luni.  

www.hotnews.ro 
31.01.21 

Actualitate Evoluția tulpinilor vechi SARS-COV2 și a B.1.1.7 poate fi estimată în 
funcție de rata de transmisibilitate efectivă (Rt). Spre deosebire de rata 
de transmisibilitate R0 a virusului, rata efectivă Rt depinde atât de 
particularitățile virusului, cât și de măsurile luate spre a împiedica 
transmiterea (distanțare socială, purtarea măștii, restricții) și de nivelul 
de imunizare în populație (prin boală sau prin vaccin). 
Conform studiilor, Rt pentru B.1.1.7 este așteptat să crească cu 36% față 
de vechile tulpini, deși există incertitudini și creșterea poate fi undeva 
între 20% și 50%. Datorită contagiozității superioare, această tulpină va 
deveni cu siguranță dominantă odată ce intră în circulație, dar în acest 
moment este încă relativ rară în România; primul caz a fost raportat pe 
8 Ianuarie. 
Prof. Mihai Dimian de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, care 
a contribuit la modelarea, testarea și secvențierea virusului SARS-CoV-
2, inclusiv cu varianta nouă a tulpinii, estimează că trei scenarii posibile 
de lucru privind răspândirea noii tulpini ținând cont de cazurile pozitive 
cu varianta B.1.1.7 depistate până acum și numărul total de cazuri 
pozitive din luna ianuarie, numărul de teste efectuate și numărul estimat 
de secvențieri efectuate în România: 1 din 1000 de cazuri pozitive din 
România s-ar datora noii tulpini (scenariul cel mai probabil), 1 din 100 
(scenariul mediu) și 1 din 35 (scenariul pesimist). În termeni absoluți, 
putem estima între 3 (scenariul cel mai probabil) și 91 (în cel mai rău 
scenariu) cazuri zilnice cu B.1.1.7. 
Evoluția pandemiei în România a fost simulată sub două scenarii: 
 
    un scenariu unde măsurile din 9 Noiembrie sunt păstrate, fără relaxări 
adiționale față de situația din 10 Ianuarie (în acea dată anumite județe 
erau în scenariu roșu și aveau restricții suplimentare, care s-au relaxat în 
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ultimele săptămâni). Acest scenariu corespunde cu Rt = 0.9 și Rt = 1.22 
pentru vechile tulpini, respectiv B.1.1.7 
    un scenariu unde măsurile se vor relaxa și Rt va crește cu 0.2. Acest 
scenariu corespunde cu Rt = 1.1 și Rt = 1.49 pentru vechile tulpini, 
respectiv B.1.1.7[…] 

Dan Pascaru USV analizează 
prezența tulpinii 
COVID britanice în 
cazurile de 
îmbolnăvire din 
județul Botoșani 

ziaruldepenet.ro 
30.01.21 

Știri Autoritățile sanitare din județul Botoșani au solicitat analize 
suplimentare ale probelor recoltate de la pacienții din localitatea 
Havârna, care au fost confirmați pozitiv la testul COVID, existând 
suspiciunea prezenței unei noi tulpini a virusului. 
Directorul DSP Botoșani Monica Adăscăliței a declarat că probele au fost 
transmise la laboratorul de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, ca 
urmare a faptului că testele PCR indică o contagiozitate ridicată. 
“După anchetele epidemiologice care s-au desfășurat în ultimele zile, 
faptul că pacienții au fost foarte contagioși și un număr foarte mare de 
persoane s-au contaminat în ultimele două săptămâni și am avut un 
număr extrem de mare pentru o localitate atât de mică ne-a dus cu 
gândul să cerem un test suplimentar pentru pacienții care au fost testați 
la Havârna. 
„Toate probele care au fost recoltate la Havârna au fost trimise la 
Universitatea din Suceava, care face acea secvențialitate a probei pentru 
a extrage dacă apare tulpina nouă”,  a afirmat ea. 
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Alexandra 
Abonicesei 

Medicii ieșeni nu vor 
trata diferit pacienții 
diagnosticați cu 
noua tulpină de 
COVID-19 depistată 
în Marea Britanie! 
Singura diferență 
este gradul de 
răspândire mult mai 
ridicat față de cea 
existentă 

www.bzi.ro 
30.01.21 

Local Noua tulpină de coronavirus care a fost identificată prima dată în Marea 
Britanie, amenință acum și țara noastră. Protocolul pentru pacienții care 
vor fi depistați cu noua tulpină rămâne neschimbat, spun medicii ieșeni. 
Schema de tratament este aceeași, asta pentru că nu există diferențe prea 
mari între tulpina veche și cea nouă. Ceea ce s-a observat diferit până în 
prezent și s-a stabilit este că tulpina nouă se răspândește mai ușor decât 
forma anterioară a virusului.[…] 
O hartă a răspândirii virale va surprinde tulpinile de coronavirus 
predominante în mai multe zone din țară. 
Un studiu realizat de o echipă din cadrul Universității din Suceava care 
va include și Spitalul de Boli Infecțioase din Iași va arăta care sunt zonele 
cele mai predispuse la o anumită tulpină de coronavirus. 
„În momentul de față suntem în discuții pentru semnarea unui protocol 
cu Universitatea din Suceava, acolo unde sunt specialiști care au 
experiență în secvențierea virală. Aceștia colaborează și cu alte centre 
universitare din țară, din orașe precum Timișoara și Cluj, pentru a realiza 
o hartă a răspândirii virale. Pe baza probelor pe care le vom trimite în 
Suceava se va face secvențierea virală și ulterior se va vedea pe fiecare 
zonă din țară ce tulpină predomină”, încheie dr. Florin Roșu. 
 
 
 

Bogdan 
Diaconița 

OANA URSACHE 
din Gura Humorului 
la conducerea 

www.radioimpactfm.ro 
01.02.21 
 

Știri, Suceava OANA URSACHE, originară din Gura Humorului, a fost numită la 
conducerea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, în funcția 
de secretar de stat. 



Departamentului 
pentru Românii de 
Pretutindeni 

www.rgnpress.ro 
29.01.21 

În vârstă de 50 ani, ea a fost lector univ.dr.  la Universitatea Ștefan cel 
Mare Suceava, iar acum este lector de limba română la Universitatea din 
Granada – Spania. 
Noul secretar de stat al Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni este membru PLUS, licențiată în filologie și în specializarea 
Limba și literatura română – Limba și literatura spaniolă. 
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Zamfirache 
 

Leagănul civilizației 
europene de pe 
malurile Prutului. 
Proto-orașul unei 
lumi misterioase 
care fascinează 
arheologii 

www.adevarul.ro 
31.01.21 

Orașul tău / 
Botoșani 

Una dintre cele mai importante civilizații ale Europei Vechi a fost fără 
îndoială cultura Cucuteni. În județul Botoșani se află printre cele mai 
importante și fascinante vestigii ale acestei civilizații misterioase. 
Specialiștii au scos la lumină așezări uriașe, adevărate orașe ale epocii noi 
a pietrei.[…] 
Una dintre cele mai impresionate așezări, cel mai probabil ale 
eneoliticului central și est european este cea descoperită pe malurile 
Prutului, la Ripiceni. În urma cercetărilor magnetometrice din 2016, dar 
și a altor cercetări amănunțite s-a ajuns la concluzia că acest „proto-oraș” 
cucutenian era întins pe o suprafață de 25 de hectare. O parte a așezării 
se află însă astăzi sub apele Prutului, disponibile pentru cercetare mai 
rămânând în jur de 10 hectare. „Aici s-a făcut o scanare magnetometrică 
integrală și s-a descoperit o așezare întinsă pe 10 hectare. Dar având în 
vedere reconstituirea paleomediului și a reliefului care a existat altădată, 
înainte de construirea lacului de acumulare și a nodului hidroenergetic 
de la Stânca-Costești, era vorba de un sit care mergea până la 25-30 de 
hectare. Am reușit să obținem o serie de materiale cartografice și 
fotografice din anii 60. Altădată Prutul avea o lățime de doar 90 de metri 
în timp ce astăzi lacul de acumulare în această porțiune are o lățime de 
peste un kilometru și jumătate”, precizează conferențiarul universitar 
doctor Dumitru Boghian de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava„ cu ocazia cercetărilor de la Ripiceni.[…] 

Jupanu Spărgătorii de 
bariere 

www.jupanu.ro 
30.01.21 

Actualitate „Ne-am obișnuit în ultimii ani să-l folosim pe Mihai Eminescu pentru 
diverse scopuri la nivelul societății și să ne dezlipim de el sufletește. Am 
avut mereu această problemă. Cum să fac și ce ar trebui să facem pentru 
ca Eminescu să vină din nou către sufletele noastre. Cred că nu numai eu 
am simțit lucrul acesta. Dovada e faptul că acest 15 ianuarie a însemnat 
o resetare a poziționării noastre față de Eminescu. Am simțit și de pe 
rețelele de socializare și din activitățile care au avut loc în Suceava și în 
județul nostru că oamenii au vrut, fiecare, să spună ceva legat de 
Eminescu, de atașamentul față de poetul național, de nevoia de cultură. 
Acest curent a venit, în primul rând, din frustrarea pe care o avem de un 



an de zile că nu putem comunica, nu ne putem întâlni… Momentul de la 
bust a fost ca niciodată, unul foarte viu. De altfel, și genericul pe care l-
am propus pentru acțiunile de la USV alături de Colegiul Național <Petru 
Rareș> și de Casa de Cultură a Studenților a fost unul mai neobișnuit, 
<Poezia vie>. Am avut și un afiș pink și am spart niște bariere. Deci, totul 
s-a îndreptat spre tineri și spre ideea de a-l aduce realmente pe Eminescu 
aproape de tineri”. Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, 
coordonatoarea Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare”. 

_________
_ 

NOAPTEA IDEILOR 
2021 

www.ziarulrealitatea.ro 
29.01.21 

Cultură Pe 28 ianuarie Institutul Francez din România participă la cea de-a șasea 
ediție a Nopții Ideilor, un eveniment internațional organizat de Institutul 
Francez de la Paris pe cinci continente, în 75 de țări. 
PROGRAMUL PENTRU IASI 
20:30 – 21:30 
Masa rotundă „Identități revizitate, apropiere și gen” 
Online, Facebook – Institut français Iași, via Zoom 
Invitați: 
Diana Mǎrgǎrit, conferențiar, Facultatea de Filosofie și Științe Social-
Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași 
Snejana Drutǎ-Sulima, conferențiar, Facultatea de Drept, Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iași 
Ovidiu Gavrilovici, profesor, Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași 
Moderatoare: 
Simona Manolache, conferențiar la Facultatea de Litere și Științe ale 
Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava […] 
Simona-Aida MANOLACHE este conferențiară la Facultatea de Litere și 
Științe ale Comunicării de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Predă lingvisticǎ francezǎ, teoria traducerii și didacticǎ FLE. Dupǎ o tezǎ 
despre anafora în francezǎ și română, s-a interesat în mod special de 
predarea/învățarea limbii franceze în România, publicând articole și 
colaborând în cadrul unor proiecte internaționale de cercetare (CECA – 
Cultures d’enseignement, cultures d’apprentissage, MEPRID – 
Méthodologies et pratiques innovantes en didactique du FLE). Este, de 
asemenea, membrǎ a comitetului redacțional al revistei „Meridian critic”, 
al cǎrei numǎr pe 2021 îl va coordona, pe tema „Femei și cariere” in 
literaturǎ. 

_________
_ 

Mitropolitul clujean 
ÎPS Părinte 
Mitropolit 
Bartolomeu Anania 

www.napocanews.ro 
31.01.21 

__________ Sâmbătă, 23 ianuarie a.c., în paraclisul de iarnă al Mănăstirii 
Dragomirna, un sobor de preoți, condus de Preasfințitul Părinte 
Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și 
Rădăuților, a oficiat slujba parastasului pentru vrednicii de pomenire 



pomenit la 10 ani de 
la trecerea în 
veșnicie în 
mănăstirea 
Dragomirna 

Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, și Luca Stroici, logofăt al Țării 
Moldovei și ctitor al Dragomirnei. 
Pentru că în 2021 se împlinesc 100 ani de la nașterea 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 „Ștefan cel Mare” din Suceava, la inițiativa 
Asociației Școlare Sucevene pentru Educație și Dezvoltare. 
Simpozionul „Valori naționale în creația Mitropolitului Bartolomeu 
Valeriu Anania”, aflat anul acesta la a VIII-a ediție, are scopul de a 
readuce în actualitate aspecte din opera teologică, științifică și literară a 
celui care a fost iubitor de carte, de Biserică și de Neam. Din cauza 
perioadei pandemice, sesiunea de comunicări se va desfășura în luna 
iunie a.c. Personalitatea marelui ierarh și cărturar Bartolomeu Anania a 
fost evocată de părintele consilier arhid. Vasile M. Demciuc. „Îi plăcea în 
mod special să se întâlnească cu tinerii studenți, cu cadrele didactice din 
universități, subliniind întotdeauna rolul important pe care îl are în 
societatea contemporană întărirea legăturilor dintre Biserică și Școală. 
În toate aceste relații luminoase, părintele mitropolit Bartolomeu punea 
accent pe înțelepciunea și bunătatea sufletului românesc, unind 
smerenia cu speranța; la fiecare conferință a sa punea accent pe valorile 
Ortodoxiei românești, cu deschiderea ei spre alte Biserici și popoare, 
potrivit Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos.”[…] 

Jupanu Studenții de azi, 
miniștrii de mâine 

www.jupanu.ro 
29.01.21 

Actualitate Consiliul de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
a hotărât sancționarea cu avertisment scris a 113 studenți pentru 
tentativă de plagiat. Cu ocazia verificărilor s-a constatat că încă există 
tentative de însușire a unor texte de pe internet și de prezentare a unor 
referate, rapoarte și lucrări care conțin un procent semnificativ de 
similitudini cu surse publicate deja. 
Lăsați studenții să se pregătească pentru Liga Campionilor! Lăsați 
studenții să se perfecționeze pentru ca peste ani să poată ajunge prim 
miniștri sau măcar miniștri. Lăsați-i să se pregătească pentru a guverna 
țara lui copy-paste, fosta țară a lui Papură Vodă. 
Primul sinistru 

 


