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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu 65 de cazuri cu 
tulpina UK depistate 
la Universitatea din 
Suceava în ultimele 
zile 

www.monitorulsv.ro 
10.03.21 

Ultima oră local Un număr de 65 de cazuri cu noua variantă a virusului SARS-CoV-2,  

denumită B.1.1.7 și provenind din Marea Britanie, au fost depistate în 

urma secvențierilor realizate în laboratoarele Universității „Ștefan cel 

Mare”, în ultimele două săptămâni. Cele mai multe dintre ele, 44 la 

număr, au provenit din județul Timiș. 

Printr-un comunicat primit de la USV în cursul serii de marți, se arată că 

în cadrul Laboratorului de Metagenomică și Biologie Moleculară al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost realizate, pe parcursul 

ultimelor două  săptămâni, secvențieri pentru un număr de 101 probe, 

provenite de la pacienți depistați pozitivi cu SARS-CoV-2 din județele 

Timiș, Iași, Neamț și Suceava.[…] 

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost secvențiate până 

acum peste 250 de probe, provenind de la pacienți diagnosticați pozitiv 

cu Sars-CoV-2, iar monitorizarea evoluției Sars-CoV-2 pe teritoriul 

României va continua, în colaborare cu partenerii implicați în această 

acțiune. Conducerea USV își exprimă disponibilitatea de a colabora și cu 

alte Direcții Județene de Sănătate Publică sau spitale cu compartimente 

Covid, pentru analiza situațiilor speciale și realizarea analizelor genetice 

corespunzătoare.[…] 

Activitatea curentă de secvențiere la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava este parțial finanțată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării prin 

proiectul „Secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a 

tulpinilor circulante în România”, coordonat de prof.univ.dr. Mihai 

Covașă. 

www.suceavalive.ro 
10.03.21 
www.centruldepresa.ro 
10.03.21 
www.newsme.ro 
10.03.21 
www.g4media.ro 
09.03.21 
www.obiectivdesuceava.ro 
09.03.21 
www.newsbucovina.ro 
09.03.21 
www.romania24.ro 
09.03.21 
www.pescurt.ro 
09.03.21 
www.suceava-smartpress. 
ro 
09.03.21 
www.radioiasi.ro 
09.03.21 
www.iasitvlife.ro 
10.03.21 
www.ziareaz.ro 
09.03.21 
www.ziarelive.ro 
09.03.21 
www.radiotop.ro 
09.03.21 
www.ziaruldepenet.ro 
09.03.21 



www.stirimoldova24.ro 
09.03.21 
www.mindcraftstories.ro 
09.03.21 

Oana NUȚU USV a inițiat 
procedurile pentru 
reabilitarea 
căminului preluat de 
la Colegiul Tehnic de 
Industrie 
Alimentară, 
estimată la 10,8 
milioane de lei 

www.obiectivdesuceava.ro 
10.03.21 

Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și-a propus pentru 

acest an ample lucrări de consolidare și reabilitare a căminelor, cu scopul 

de a crește capacitatea de cazare a studenților săi. Prima investiție în 

acest sens vizează reabilitarea și mansardarea căminului studențesc nr.1, 

pentru care a fost organizată deja o licitație în SEAP, care se află în 

desfășurare, iar al doilea obiectiv pentru care a fost demarată o licitație 

în urmă cu câteva zile vizează modernizarea fostului cămin social de la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, care a fost dat în administrare 

universității, de către municipalitatea suceveană, proprietarul 

imobilului. 

Licitația este organizată pentru modernizarea, mansardarea și 

reabilitarea căminului C6 este 22 martie, iar valoarea estimată a 

lucrărilor este de 10.837.321 lei.[…] 

La finalizarea lucrărilor de la căminul C6 vor fi disponibile pentru 

studenții USV peste 200 de locuri de cazare în camere cu două și trei 

paturi, însă abia în anul universitar 2022-2023, dacă lucrurile vor 

decurge conform planurilor. În ceea ce privește mansardarea podului 

căminului studențesc nr. 1, se urmărește o creștere a numărului de locuri 

de cazare de la 284, existente în prezent, la 320, după reabilitare, dar și 

creșterea gradului de confort în camere, prin realizarea unui grup sanitar 

propriu la fiecare două camere.  

S.M. Concurs de 
fotografie pentru 
studenții USV – 
Orașul meu 
francofon 

www.newsme.ro 
10.03.21 

Actualitate Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară al Universității 

din Craiova, organizează, în luna martie, un concurs de fotografie pentru 

studenți, « Ma ville francophone »/ „Orașul meu francofon”. 

Pentru a participa la concurs, studenții trebuie să identifice și să 

fotografieze în orașul lor elemente care trimit cu gândul la o identitate 

francofonă mai mult sau mai puțin vizibilă la prima vedere – elemente 

de arhitectură, afișe francofone, vitrina unei cofetării, meniul unui 

restaurant, etc. Fotografia, însoțită de o scurtă legendă explicativă în 



limba franceză și de o copie a carnetului de student, va fi trimisă pe 

adresa mxsovea@yahoo.com, până pe data de 18 martie, ora 12.00. 

Prezentarea finaliștilor și a câștigătorilor va avea loc online, vineri, 19 

martie, ora 12.00, simultan în cele două universități partenere. 

Câștigătorii vor primi premii oferite de Agenția Universitară a 

Francofoniei și de cele două universități participante – căști audio, 

rucsacuri, stick-uri USB și multe alte premii surpriză – iar fotografiile 

premiate vor fi publicate în numărul 5 al revistei Centrului de Reușită 

Universitară Suceava, Rythmes, couleurs et paroles francophones. 

Invităm toți studenții USV să participe la acest concurs inedit de 

(re)descoperire a orașului în care locuiesc și de identificare a unei 

francofonii profunde și diverse, care jalonează viața noastră cotidiană. 

_________
_ 

Asociația Institutul 
Bucovina și 
partenerii locali 
dezbat necesitatea 
schimbărilor în 
domeniul uceniciei 
FINALIZAREA 
PROIECTULUI CU 
TITLUL- „Let’s Start 
Up Afacerea Ta!” 
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Evenimente Asociația Institutul Bucovina a organizat ieri, 2 Martie, o întâlnire de 

lucru în cadrul Proiectului „SEPAL – Dezvoltarea unei platforme de 

angajare prin ucenicie” (2017 – 1 – 058), unde, alături de reprezentanți 

din partea AJOFM, ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și ai 

antreprenorilor suceveni, a dezbătut dificultățile întâmpinate în ceea ce 

privește formarea la locul de muncă prin programe de ucenicie. 

La eveniment au fost prezenți Gabriela Porochniuc – inspector superior 

la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, Cristina 

Viorica Cormoș – Lector univ. dr. la catedra de Sociologie a Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, Oana Ciobanu – administrator al atelierului 

Mobilier Meșteșugit, Florin Grădinariu – președintele Asociației 

Biosilva, iar din partea Asociației Institutul Bucovina, Vasile Gafiuc în 

calitate de președinte al organizației și coordonator al proiectului Sepal, 

Diana Clim – consilier vocațional Sepal, Raluca Iacob – asistent social și 

nu în ultimul rând, Vlad Adomnicăi și Daniel Lungu – voluntari în 

proiect.[…] 

Un alt partener local Sepal important îl reprezintă Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. Asociația Institutul Bucovina susține formarea 

profesională a tinerilor, oferind studenților de la specializarea Asistență 

Socială, posibilitatea de a desfășura stagii de practică alături de 

specialiștii asociației. Problema lipsei de cooperare între instituțiile din 



domeniul educației care administrează baze de date cu situația 

NEETsilor și instituțiile din sistemul de ocupare profesională a fost adusă 

în discuție de către Lector univ. dr. Cristina Viorica Cormoș, care a 

menționat și faptul că ucenicia nu se rezumă doar la practică, ci la 

învățare și formare continuă.    […] 

_________
_ 

„Francofonia în 
comunitate”, 
promovată cu succes 
de Biroul Francez 
din Suceava 

www.suceavalive.ro 
10.03.21 

Social Luna martie a fiecărui an marchează manifestări cultural-artistice 

dedicate Francofoniei. La Suceava, săptămâna francofoniei a devenit 

luna francofoniei de mai bine de 10 ani. 

„Francofonia în comunitate”, proiect francofon inițiat de Biroul Francez, 

datând din anul 2012, în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară 

al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul Agenției 

Universitare a Francofoniei și al Asociației „Alianța Franceză din 

Suceava”, își propune să încurajeze învățarea limbii franceze și să 

promoveze valorile Francofoniei în comunitatea suceveană, prin 

cursurile de limbă franceză și activitățile tematice din fiecare săptămână, 

reunite sub genericul „După-amiezi francofone”. 

Miercuri, 10.03.2021, ora 17.00, online, va avea loc o întâlnire francofonă 

la distanță cu foști studenți E. Ionescu și Erasmus+, Kéba Diedhiou 

(Senegal) și Stéphanie Emeraude Blé (Coasta de Fildeș). 

Vor fi menționate experiențe românești și francofone, se vor face referiri 

la universitățile lor, la sistemul de învățământ, se vor exprima opinii și 

așteptări de la Francofonia actuală. 

Activitatea este coordonată de  prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu și 

de  lector univ.dr. Mariana Șovea, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava. 

Joi, 11.03.2021, ora 17.00, are loc concursul internațional 

„Mathématiques sans frontières Junior”/„Matematici fără frontiere”, 

ediția a XVIII-a în România, dedicat elevilor din școlile gimnaziale, 

desfășurat online. El va fi susținut în 67 de școli din țară, cu participarea 

a 214 clase. Elevii noștri se alătură colegilor lor din cele 39 de țări 

europene participante, rezolvând probleme de matematică cu subiect 

www.agerpres.ro 
09.03.21 
www.crainou.ro 
09.03.21 



unic, oferind explicații în franceză și în engleză sau în altă limbă, la 

alegere. 

 

 

 

 

 

 

 


