
Revista presei – VINERI, 14 MAI 2021 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

Oana Nuțu Au început 
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- Până în data de 22 iunie, ora 12:00, are loc înscrierea candidaților, iar în 
data de 29 iunie vor fi anunțate ziua, ora și locul desfășurării probelor de 
concurs. Oferta USV pentru al doilea semestru al acestui an universitar 
cuprinde 30 de posturi didactice, dintre care 14 posturi de asistent 
universitar, 8 posturi de șef de lucrări, 4 de lector, 3 de conferențiar și un 
post de profesor universitar. Consiliul de Administrație al Universității 
”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a aprobat calendarul pentru 
concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, semestrul al II-lea, 
din actualul an universitar. Începând cu 12 mai și până în data de 22 
iunie, ora 12:00, are loc înscrierea candidaților, iar în data de 29 iunie 
vor fi anunțate ziua, ora și locul desfășurării probelor de concurs. 
Comunicarea rezultatelor este programată în perioada 8-12 iulie, iar 
după soluționarea eventualelor contestații, în data de 23 iulie, vor fi 
afișate rezultatele definitive, apoi vor fi emise deciziile de numire pe post. 
Oferta USV pentru al doilea semestru al acestui an universitar cuprinde 
30 de posturi didactice, dintre care 14 posturi de asistent universitar, 8 
posturi de șef de lucrări, 4 de lector, 3 de conferențiar și un post de 
profesor universitar. 
Amintim că Senatul USV a aprobat, la sfârșitul lunii martie a.c., 
revizuirea Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice 
vacante, prin introducerea unui paragraf care stipulează că „pentru 
postul de asistent universitar, Consiliul de Administrație poate stabili ca 
la concurs să se poată înscrie candidați având statutul de doctorand”. 
Drept urmare, pentru nouă din cele 30 de posturi didactice vacante în 
semestrul II al anului universitar 2020-2021 se pot înscrie la concurs și 
doctoranzi. 
Facultatea de Educație Fizică și Sport a scos la concurs cinci posturi de 
șef de lucrări – trei pe domeniul Medicină, și câte unul pe Biologie și 
Educație Fizică – și un post de asistent universitar, domeniul Chimie. 
Facultatea de Inginerie Electrică și știința Calculatoarelor are vacante 
două posturi de conferențiar și patru de asistent, iar alte două posturi de 
asistent sunt disponibile în cadrul Facultății de Litere și științe ale 
Comunicării, în domeniul științe ale Comunicării. La Facultatea de 
Științe Economice și Administrație Publică sunt scoase la concurs două 



posturi de asistent, în domeniul Cibernetică și statistică, și un post de 
conferențiar, iar Facultatea de Științe ale Educației angajează doi lectori 
și doi asistenți. Mai sunt vacante două posturi de asistent universitar, în 
domeniul Ingineriei produselor alimentare, la Facultatea de Inginerie 
Alimentară, un post de profesor universitar de istorie și două de lector în 
domeniul Sociologie/Asistență socială, la Facultatea de Istorie și 
Geografie, plus două posturi de șef lucrări în domeniul Mecatronică și 
robotică și câte un post de asistent universitar și de șef de lucrări în 
domeniul Ingineria autovehiculelor, la Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Mecatronică și Management. 
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- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, 
joi, la Analiza de Seară de la News Bucovina că este convins că va fi găsită 
cea mai bună soluție pentru construirea sediului Facultății de Medicină 
în apropierea Spitalului Județean Suceava. 
El a spus că a rugat conducerea SJU Suceava să caute un teren pentru 
această facultate în incinta unității spitalicești. 
„Dacă tot facem un efort, această facultate trebuie să fie în curtea 
Spitalului Județean și aproape de celelalte clădiri ale Universității 
„Ștefan cel Mare””, a spus Flutur. 
El a menționat că în cursul zilei de joi arhitectul șef al județului împreună 
cu managerul SJU Suceava au vizionat terenul din zonă și că sunt deja 
câteva variante de lucru. 
„Eu am toată deschiderea să găsim soluția cea mai bună”, a declarat 
președintele CJ Suceava. Mai mult, Gheorghe Flutur a spus că l-a 
asigurat pe rectorul USV, Valentin Popa, că va fi găsit terenul așa cum a 
fost tranferat terenul pe care astăzi este corpul E al USV. 
„L-am asigurat și pe domnul rector Popa că așa cum Gheorghe Flutur 
când era director la Direcția Silvică în 1997-1998 și am semnat de am 
transferat terenul de la Direcția Silvică la Universitate pentru a face 
corpul E, vom găsi și acum un loc să facem Facultatea de Medicină”, a 
spus președintele CJ Suceava. 
El a mai declarat că își dorește ca Spitalul Județean Suceava să devină 
foarte repede un spital clinic universitar, iar fără Facultate de Medicină 
așa ceva nu este posibil. 
„Am văzut că și Universitatea vrea. Dacă și noi vrem și ei vor, atunci 
categoric vom găsi o soluție”, a conchis Gheorghe Flutur. 
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- Medicină și Teologie, ediția a XX-a: Terapii medicale și spirituale la 
începutul mileniului III: Complementaritate, dialog, unitate 
online: 17-18 mai 2021 
MARȚI, 18 MAI 2021, ora 9.00 
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ediția a XX-a, 17-18 
mai 2021 

SALA A 
Terapii medico-spirituale: Complementaritate, dialog, unitate 
Link accesare sală: http://bit.do/bioetica2021_A 
Moderatori: Ioan Chirilă, Vasile Astărăstoae 
Aurora Ciucă – Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava: Cronicile izolării 
și terapia prin scris 
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- 80 de noi cazuri cu varianta britanică a coronaviruslui au fost confirmate 
în săptămâna 2-9 mai. Totodată numărul total de cazuri cu variante ale 
SARS-CoV-2 care determină îngrijorare a ajuns la 1.208 de cazuri, a 
anunțat, joi, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). 
Potrivit ultimei informări săptămânale a INSP, în urma analizei datelor 
cumulate în intervalul 26 aprilie – 9 mai au  fost confirmate 1.208 de 
cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare, față de 
1.128 în urmă cu o săptămână, din care: cu varianta britanică (B.1.1.7) 
1.192, cu 80 de cazuri mai mult față de săptămâna trecută, cu varianta 
sud-africană (B.1.351) - 6, cu varianta braziliană (P.1) -10 . Totodată, 
potrivit INSP a fost depistată și mutația E484K la: unul din cazurile 
confirmate cu linia genetică B.1.1.7, având județ de infectare Suceava,  
unul din cazurile confirmate cu linia genetică B.1.351, având județ de 
infectare Ilfov, unul din cazurile confirmate cu linia genetică P.1, având 
„județ de infectare” mun.București. De  altfel, potrivit sursei citate, 
mutația E484K nu reprezintă ea însăși o nouă variantă, ci este o mutație 
care a fost identificată inițial la varianta sud-africană (B.1.351), apoi 
braziliană B.1.1.28 (diferită de VOC B.1.351) și, mai recent, la cea 
britanică (B.1.1.7). Mutația se află în proteina spike și pare să aibă un 
impact asupra răspunsului imun al organismului și, posibil, asupra 
eficacității vaccinale, în sensul scăderii acesteia. Conform INSP, până la 
data de 9 mai, rata de confirmare cu variante care determină îngrijorare 
(VOC) a fost de 67%. De asemenea, au fost înregistrate și comunicate la 
INSP-CNSCBT 30 decese confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care 
determină îngrijorare (VOC), dintre care 27 cu varianta britanică 
(B.1.1.7) și 3 cu varianta braziliană. Până la data de 9 mai 2021 au fost 
raportate la INSP-CNSCBT 1791 secvențieri. Cele șapte laboratoare care 
au raportat aceste rezultate sunt: INCDMM Cantacuzino; INBI 
„Prof.Dr.Matei Balș”; MedLife; - Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava; Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau”; CRGM al SCJU 
Craiova; „Pro Vitam” Sfântu Gheorghe. 
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- Comunicat de presă - 
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- Centrul de Reușită Universitară al Universității "Ștefan cel Mare" din 
Suceava, împreună cu Delegația generală Valonia-Bruxelles la București, 
organizează concursul de scriere creativă "Experiențe francofone", 



„Ștefan cel Mare” din 
Suceava 

adresat tuturor studenților Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
care doresc să se perfecționeze în învățarea limbii franceze. 
Pentru a participa la concurs, studenții trebuie să trimită o scurtă 
prezentare personală în limba franceză (10-15 rânduri), precum și 
descrierea unei experiențe francofone (vizitarea unei țări francofone, 
întâlnirea cu un nativ, experiența descoperirii unui film sau a unei cărți 
scrise de un autor francofon, etc.) în limba română (max. o pagină), până 
la data de 18 mai 2021. 
Marele premiu constă într-un stagiu on-line de perfecționare în limba și 
literatura franceză și de descoperire a patrimoniului belgian la 
Universitatea Liberă din Bruxelles, în perioada 17 iulie - 6 august 2021. 
Informații suplimentare despre stagiu pot fi găsite pe adresa 
https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances 
Premiul este oferit de Delegația generală Valonia-Bruxelles la București, 
care sprijină de mai mulți ani activitățile francofone organizate de 
Centrul de Reușită Universitară al USV și care oferă, începând cu anul 
2017, burse de perfecționare în limba franceză pentru studenții USV. 

Dana 
Humoreanu 

Bebeluș cu formă 
gravă de Covid, 
externat sănătos din 
Spitalul Suceava, 
după două luni de 
luptă cu boala 
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- Medicii din Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” au reușit 
să salveze bebelușul din Botoșani, născut prematur în data de 5 martie 
a.c., cu o formă gravă de Covid-19, transferat intubat de la Maternitatea 
Botoșani. După două luni de luptă cu boala, copilul a fost externat 
sănătos, în data de 7 mai. 
Potrivit doctorului Teodorovici, proba pentru testul RT PCR prelevată de 
la copil a fost secvențiată la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, la 
Laboratorul de Metagenomică și Biologie Moleculară, și astfel s-a 
descoperit că bebelușul este infectat cu tulpina britanică a SARS-CoV-2. 
Medicul a precizat că micul pacient a fost pozitiv timp de 6 săptămâni. 
În ceea ce privește modul în care s-a produs infectarea copilului, medicul 
de caz Mihaela Babliuc este de părere că cel mai probabil a fost în timpul 
vieții intrauterine. Argumentele în acest sens sunt că nou născutul a fost 
deja pozitiv la mai puțin de 24 ore de la naștere și că nu a intrat în contact 
cu mama deloc. „A fost extras prin cezariană, iar personalul de la 
maternitate, cu care a intrat copilul în contact, a fost testat și absolut toți 
au avut rezultat negativ”, a explicat dr. Teodorovici, cu sublinierea că 
totuși modul de infectare nu poate fi precizat cu certitudine, ci doar cu 
cea mai mare probabilitate.[...] 

 


