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Sinteza articolului 

- USV a obținut șase 
medalii la concursul 
Euroinvent 2021, 
din care trei de aur. 
La eveniment au 
participat autori de 
invenții și proiecte 
de cercetare din 20 
de țări 

newsbucovina.ro 
24.05.21 

- În perioada 20-23 mai 2021, s-a desfășurat cea de-a XIII-a ediție a 
concursului European Exhibition of Creativity and Innovation 
EUROINVENT 2021, organizat de Ministerul cercetării, inovării și 
digitalizării. 
Anul acesta evenimentul a avut loc online. La concurs au participat peste 
280 de invenții și proiecte de cercetare, cu autori din peste 20 de țări, 
precum: Australia, Bulgaria, Cambodgia, Canada, China, Croația, Hong 
Kong, India, Indonezia, Iran, Japonia, Iordan, Coreea, Liban, Macao, 
Macedonia, Malaezia, Maroc, Moldova, Filipine, Polonia, Qatar, Rusia, 
Singapore, Sudan, Taiwan, Thailanda, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale 
Americii și Vietnam. Lista participanților naționali include universități și 
institute de cercetare consacrate, care și-au prezentat cele mai bune 
produse și invenții, de-a lungul celor două zile de evaluare din partea 
juriului internațional, coordonat de Mohd Mustafa Al Bakri ABDULLAH, 
de la Universitatea Perlis din Malaysia, și Ljiljana PEDISIC, președintele 
Asociației Inventatorilor din Croația. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut următoarele 
premii: 
Medalia de aur pentru invenția Interlocking system, autori:NIȚAN Ilie, 
MILICI Laurențiu Dan, POIENAR Mihaela, CERNUȘCĂ Dumitru, PAȚA 
Sergiu Dan, PIANÎH Alexei, PENTIUC Radu Dumitru, POPA Cezar, 
RAȚĂ Mihai, UNGUREANU Constantin; 
Medalia de aur pentru invenția Pumping system, autori:TOADER 
Eusebiu, NIȚAN Ilie, PAVĂL Mihaela, MILICI Laurențiu Dan, 
CERNUȘCĂ Dumitru, MILICI Mariana Rodica, GRAUR Adrian, 
DIMIAN Mihai, UNGUREANU Constantin; 
Medalia de aur pentru invenția Automatic system for monitoring drivers’ 
attention, autori: TOADER Eusebiu, PAVĂL Mihaela, MILICI Laurențiu 
Dan, BOBRIC Crenguța Elena, IRIMIA Daniela, VLAD Valentin, NIȚAN 
Ilie, GRAUR Adrian; 
Medalia de argint pentru invenția Method and system for power supply 
to isolated electrical consumers, autori: BEJENAR Ciprian, BEJENAR 
Marian, MILICI Laurențiu Dan, IRIMIA Daniela, AFANASOV Ciprian, 
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TOADER Vasile-Eusebiu, GROSU Oana-Vasilica, ȚANȚA Ovidiu-
Magdin; 
Medalia de argint pentru invenția Energy recovery system, autori: 
MILICI Laurențiu Dan, PAVĂL Mihaela, NIȚAN Ilie, GROSU Oana 
Vasilica, TOADER Eusebiu, POPA Cezar Dumitru, ATĂNĂSOAE Pavel, 
BOBRIC Crenguța Elena, IRIMIA Daniela; 
Medalia de argint pentru invenția Equipment for flip turn learning in 
swimming lessons, autori: VIZITIU Elena; MILICI, Laurențiu Dan; 
PAVĂL Mihaela. 
„Premiile obținute de cercetătorii suceveni subliniază paleta largă de 
domenii în care cadrele didactice și studenții doctoranzi de la Facultatea 
de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Suceava își 
desfășoară activitatea, precum și potențialul creativ al acestora”, a 
precizat șef lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu, membru al juriului 
internațional al Salonului EUROINVENT. 

- Următoarea criză 
financiară vine din 
SUA. Prof. Popa: Va 
fi generată de bula 
creditelor de studii 

 - Potrivit declarațiilor sale din conferința „Responsabilitatea socială a 
universităților din România” a DC Media Group, rectorul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava anunță că următoarea criză financiară a 
lumii va surveni în urma spargerii „bulei” creditelor de studii din Statele 
Unite ale Americii. 
Următoarea criză apare tot în SUA 
„Nu sunt specialist în economie, dar, din câte am citit, viitoarea criză 
economică mondială va apărea tot din Statele Unite se pare, iar de data 
aceasta va fi generată de așa-numita bulă a creditelor de studii. Băncile 
din Statele Unite ale Americii oferă creditele de studii cu mult mai mult 
larghețe decât se gândesc să ofere băncile din Europa și din România”, a 
transmis Valentin Popa, în timpul conferinței DC Media Group. 
„Sigur, nu înseamnă că dacă noi nu vom acorda aceste chestiuni, vom 
scăpa de efectele unei astfel de crize economice care, odată declanșată, se 
va propaga în toate direcțiile și în toate sectoarele de activitate, pe toate 
continentele. Dar cel puțin nu vom fi și noi generatori ai unei astfel de 
bule financiare”, a conchis el. Criza financiară anterioară a fost cea din 
2007-2008, pornită tot din Statele Unite 
În perioada 2007-2008, un cumul de factori a provocat ce s-a numit la 
acea vreme cea mai severă criză financiară mondială de la Marea 
Recesiune încoace. Printre factorii care au dus la criză s-au numărat: 
riscuri excesive asumate de bănci; spargerea bulei imobiliare din Statele 
Unite ale Americii care a culminat cu falimentarea Lehman Brothers pe 
15 septembrie 2008. Acest lucru a generat o criză mondială 



internațională care a dus la șomaj în masă, sinucideri, rate scăzute ale 
fertilității, scăderea drastică a încrederii în instituțiile publice și, în final, 
criza zonei euro. 
Mulți experți sunt de părere că criza generată de pandemia Covid-19 care 
a închis multe sectoare de activitate prin impunerea măsurilor de 
restricție a circulației și socializării pentru a preveni răspândirea SARS-
CoV-2 a întrecut criza de acum peste un deceniu. 

Dan Coman Flutur a anunțat că 
terenul pentru 
Facultatea de 
Medicină a fost 
identificat în curtea 
Spitalului Județean 
Suceava 

monitorulsv.ro 
21.05.21 

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, 
vineri, că terenul pentru amplasamentul viitoarei Facultăți de Medicină 
a fost identificat în curtea Spitalului Județean Suceava. Gheorghe Flutur 
a precizat că soluția a fost stabilită după discuțiile pe care le-a avut cu 
conducerea spitalului, la întâlniri fiind prezent și arhitectul-șef al 
județului. 
„În ultima săptămână am avut mai multe discuții cu managerul SJU 
Suceava și cu arhitectul-șef al județului privind terenul pe care să-l putem 
oferi Universității <Ștefan cel Mare> pentru construcția Facultății de 
Medicină și acum avem o propunere finală privind amplasamentul pus 
la dispoziție de CJ Suceava în curtea SJU Suceava”, a spus Flutur. El a 
spus că terenul se află curtea spitalului nou, în apropierea Serviciului de 
Ambulanță Județean Suceava și a Colegiului Național de Informatică 
„Spiru Haret”. 
„Am discutat cu conducerea Spitalului Județean Suceava să se implice 
pentru a identifica spațiile disponibile pentru construcția Facultății de 
Medicină. După mai multe analize privind diverse locații a reieșit această 
variantă care este cea mai bună dintre variantele luate în calcul”, a arătat 
șeful administrației județene. El a precizat că terenul are o suprafață de 
aproximativ 1.700 de metri pătrați. Gheorghe Flutur consideră că acest 
amplasament are avantajul că este în apropierea Spitalului Județean și a 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Șeful administrației județene a adăugat că propunerea, care este 
susținută de managerul dr. Alexandru Calancea, trebui să parcurgă toți 
pașii impuși de lege, cu discuții și validare în forurile Spitalului Județean 
Suceava, după care în Consiliul Județean Suceava. „Din momentul în 
care Universitatea Suceava va face solicitarea, vom declanșa procedurile 
în vederea efectuării transferului. De precizat că pentru a pune la 
dispoziția Universității acest teren, Spitalul Județean va trebui să realoce 
unele spații de depozitare și pentru servicii. De asemenea, în viitor vrem 
să solicităm Guvernului României și Academiei de Științe Agricole un 
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teren în zona spitalului vechi pentru proiecte ulterioare de dezvoltare”, a 
mai declarat Gheorghe Flutur. 
Nu în ultimul rând, el a spus că pentru a asigura accesul la acest teren din 
curtea spitalului nou, dar și pentru asigurarea utilităților, este necesar un 
sprijin, dar și  înțelegere de la Primăria Suceava și Serviciul de 
Ambulanță. 

- Se face facultate de 
medicină la Suceava. 
Unde va fi construită 

click.ro 
23.05.21 

- O nouă facultate de medicină a fost aprobată în România. Se va construi 
la Suceava și aparține Universității „Ștefan cel Mare”. Consiliul Județean 
a găsit și locul unde va fi construită clădirea unde vor învăța viitorii 
medici. 
Facultatea de Medicină și Științe Biologice la Suceava a fost înființată în 
urmă cu aproximativ o lună, pe 22 aprilie 2021. Hotărârea a fost aprobată 
în unanimitate în ședința Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV), la propunerea Consiliului de Administrație, urmând ca 
demersurile să fie înaintate Ministerului Educației pentru a fi propuse 
spre aprobare Guvernului României. 
Unde va fi construită Facultatea de Medicină din Suceava 
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus 
vineri că terenul pentru amplasamentul viitoarei Facultăți de Medicină a 
fost identificat în curtea Spitalului Județean Suceava. Gheorghe Flutur a 
precizat că soluția a fost stabilită după discuțiile pe care le-a avut cu 
conducerea spitalului, la întâlniri fiind prezent și arhitectul-șef al 
județului, scrie Monitorul de Suceava. Terenul pe care va fi construită 
clădirea facultății are o suprafață de aproximativ 1.700 de metri pătrați. 
„Înființarea celei de-a 11-a facultăți a USV nu va pleca de la zero; noua 
facultate va fi dezvoltată în jurul nucleului reprezentat de Departamentul 
de Sănătate și Dezvoltare Umană, care funcționează în universitatea 
noastră din anul 2012, când au fost activate primele două specializări în 
domeniul Sănătate: Nutriție și Dietetică și Balneofiziokinetoterapie și 
recuperare”, se arată într-un comunicat al Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava. 
Însă drumul de la propunere până la finalizarea facultății este lung. 
Urmează discuții și validare în forurile Spitalului Județean Suceava, apoi, 
în Consiliul Județean Suceava. 
Locul pe care se vrea construită noua instituție de învățământ, nu este un 
loc viran, gata să primească orice construcție. Spitalul Județean Suceava 
va trebui să mute o serie de spații de depozitare și servicii de pe terenul 
respectiv pentru a-l elibera. 



Mai mult, Gheorghe Flutur a mai spus că, pentru a asigura accesul la 
acest teren din curtea spitalului dar și pentru asigurarea utilităților, este 
necesar un sprijin, dar și  înțelegere de la Primăria Suceava și Serviciul 
de Ambulanță. 

- Un pic de reținere 
nu strică 

radiotop.ro 
24.05.21 

- Până la urmă s-a găsit un teren pentru sediul viitoarei facultăți de 
medicină. S-a găsit chiar în curtea Spitalului Județean Suceava, unitate 
aflată în subordinea Consiliului Județean condus de Gheorghe Flutur. 
Înainte de asta comentam că managerul spitalului, Alexandru Calancea, 
o bâlbâie în ceea ce privește terenul necesar ridicării construcției de către 
Universitatea „Ștefan cel Mare”. Astăzi domnul Calancea dădea aproape 
ca sigură găsirea soluției în curtea spitalului, după care trimitea 
universitatea să bată la poarta Stațiunii de Cercetări Agricole și să întrebe 
dacă primește cu construitul. Această bâlbâială am pus-o pe seama 
faptului că acesta este, de fapt, ghidat de Gheorghe Flutur, care nu ieșise 
public pentru a se exprima ferm în favoarea unei soluții sau a alteia. Însă, 
nu a fost ceea ce pare, pentru că Gheorghe Flutur a trimis un comunicat 
în care arată că sediul viitoarei facultăți va fi ridicat în curtea spitalului, 
undeva între Stația de Salvare și DSP, peste drum de unul dintre 
căminele universității. Asta înseamnă că Alexandru Calancea nu a fost 
portavoce lui Gheorghe Flutur, ci a vorbit de capul domniei sale. Domnul 
Calancea a făcut lucruri bune și foarte bune la spitalul care a fost atât de 
greu încercat. Misiunea domnului Calancea nu este una deloc ușoară, 
însă acesta ar trebui să înțeleagă că dumnealui trebuie să se ocupe doar 
de actul medical și de gestionarea spitalului în forma sa actuală. În ceea 
ce privește investițiile care se fac acolo și destinația terenurilor aflate la 
dispoziția unității medicale, managerul ar trebui să le lase în seama 
Consiliului Județean, instituția în subordinea căreia se află unitatea 
medicală. Sau ar trebui să se consulte la modul serios cu președintele 
Consiliului Județean înainte de a deschide gura. S-a făcut foarte multă 
vâlvă în ceea ce privește sediul viitoarei facultăți de medicină, iar 
Alexandru Calancea ar fi trebuit să-și dea seama că este vorba despre un 
subiect sensibil și, prin urmare, ar fi trebuit să fie mai reținut. Un pic de 
atenție în ceea ce privește comunicarea nu i-ar strica domnului manager 
al Spitalului Județean. 

- O catedră pentru 
domnul manager 

jupanu.ro 
22.05.21 

- Managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, a 
anunțat că urmează să identifice un teren în curtea spitalului pe care să 
se fie ridicat sediul pentru viitoarea facultate de medicină. 
Căutați și găsiți, domnule Calancea, pentru că astfel și Universitatea 
„Ștefan cel Mare” va căuta și găsi o catedră și pentru dumneavoastră. 



Invitația la mediCină 
- Peste 1800 de 

studenți vor putea 
studia fără taxă la 
programele de 
licență și masterat 
de la USV 

suceavalive.ro 
21.05.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a publicat oferta educațională 
pentru anul universitar viitor, astfel, pe site-ul instituției apărând deja 
numărul locurilor cu și fără taxă ce vor fi disponibile pentru admitere.  
La programele de licență zi vor fi disponibile 1.210 locuri fără taxă, dintre 
care 322 pentru studenții din Republica Moldova și Ucraina, 37 – pentru 
absolvenții de liceu din mediul rural și 10 pentru candidații de etnie 
romă. Trebuie precizat că, pe lângă locurile bugetate, pentru viitorii 
studenți vor mai fi disponibile încă 1 760 de locuri cu taxă. 
În ceea ce privește programele de masterat, USV scoate la concurs 650 
de locuri bugetate, dintre care 240 pentru românii de pretutindeni și 4 
pentru candidații de etnie romă. De asemenea, la fel ca și la programele 
de licență, și la cele de masterat vor fi disponibile și 939 de locuri cu taxă. 
Pe de altă parte, pentru absolvenții de studii superioare USV pune la 
dispoziție 190 de locuri în cadrul programelor de conversie profesională. 
Trebuie precizat că niciunul dintre aceste locuri nu este bugetat, toate 
fiind cu taxă. 
Potrivit calendarului de admitere, înscrierile se vor face în perioada 12-
16 iulie pentru specializările unde există probe și între 12 și 20 iulie 
pentru cele care nu prevăd probe de concurs. Conform aceluiași calendar, 
probele de concurs vor putea fi susținute în zilele de 19 și 20 iulie, iar 
între 22 și 29 iulie se vor face înmatriculările. Ulterior, pe data de 30 iulie, 
studenții înscriși se vor putea înmatricula. 

- Cinci clădiri Empire 
State Building într-
un telefon smart 

jupanu.ro 
22.05.21 

- „Pentru cercetare, în România bugetul trebuia să fie de 1% din Produsul 
Intern Brut în 2010. În momentul de față, în Europa suntem pe primul 
loc din ultimele opt, la coadă. România are 0,48%, Malta 0,61%, Cipru 
0,63%, Letonia 0,64%, Irlanda 0,78%, Slovacia 0,83%, Bulgaria 0,84% și 
Lituania 0,99%. Există state care au peste 3% din PIB pentru cercetare: 
Suedia 3,39%, Austria 3,19% și Germania 3,17%. Mai sunt câteva state 
care se apropie foarte mult de 3: Danemarca, Belgia și Finlanda. Noi 
trebuie să vedem în ce domenii avem performanță și să maximizăm 
finanțarea în acele domenii. Evident că nu vom putea acoperi toate 
domeniile, dar povestea e că noi pierdem oameni de valoare care pleacă 
de tot din țară întrucât nu creăm mediul prin care aceștia să se poată 
dezvolta corespunzător și să dăm crezare că și noi putem produce. (…) Pe 
de altă parte, la ora actuală, telefonul smart pe care îl avem cu toții are o 
memorie de 64 de gigabiți și dacă ar fi să fie realizat cu tehnologie din 
anii `60, cu tuburi, ai avea nevoie de cinci clădiri Empire State Building. 
Or, în momentul acela probabil că în permanență telefonul nu ar 



funcționa pentru că o celulă de memorie ar fi defectă”. Profesorul 
universitar doctor inginer Adrian Graur, fost rector al Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava. 

- Concursuri, 
evenimente 
educaționale, 
sportive și culturale 
în cadrul 
Festivalului „Zile și 
Nopți Studențești” la 
USV 

monitorulsv.ro 
22.05.21 
 

- O nouă ediție a Festivalului „Zile și Nopți Studențești” va avea loc în 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în perioada 24-30 mai 

2021. Evenimentul reprezintă un proiect coordonat de Asociația 

Studenților din Universitate (ASUS) împreună cu Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava și Casa de Cultură a Studenților Suceava, 

bucurându-se de implicarea activă a celorlalte organizații studențești din 

universitate. Organizatorii celei de a XI-a ediții a Festivalului „Zile și 

Nopți Studențești” își propun să atragă și să implice studenții în activități 

extra-curriculare de natură educațională, culturală, sportivă, socială și 

civică, precum și să dezvolte voluntariatul, oferind studenților șansa de a 

se promova prin aceste evenimente. În perioada 24-30 mai vor avea loc 

concursuri studențești individuale și pe echipe, evenimente educaționale 

extra-curriculare atât on-line cât și off-line, spectacole de muzică, teatru 

și film, jocuri și activități sportive, conferințe și ateliere de lucru, acțiuni 

civice și seri sociale. Intrarea la aceste evenimente este liberă, în limita 

locurilor disponibile. Participarea la competiții este strict adresată 

studenților din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. În cadrul 

festivalului, o parte din evenimente sunt organizate de Casa de Cultură a 

Studenților (CCS), debutul fiind făcut luni, între orele 12.00-14.00, prin 

organizarea târgului online al organizațiilor studențești, cu o logistică 

asigurată de Radio USV. Tot în cursul zilei de luni va avea loc un 

spectacol, atât în sala Joseph Schmidt, cât și on-line, cu trupa „Mici” și 

stand-up comedy cu „Vrăjitorul” (Alexandru Arnăutu). Marți, începând 

cu ora 10.00, va avea loc un concurs de șah în cadrul CCS, iar la același 

sediu, începând cu ora 13, va avea loc o competiție de tenis de masă. Seara 

va aparține muzicii folk, într-un spectacol în sală și online. Concurs de 

fotografie „Contraste”, cu premii importante Un eveniment important al 

zilei de miercuri, 26 mai, îl va constitui vernisajul concursului de 

fotografie „Contraste”, organizat de fotograful Ema Motrescu, în cadrul 

căruia studenții au fost provocați să prezinte viziunea lor tehnică și 

conceptuală asupra temei care dă numele concursului: „Contraste”. După 

ce lucrările au fost înscrise în concurs în perioada 18-23 mai, panotarea 

și jurizarea acestora făcându-se în cursul zilelor de luni și marți în cadrul 

Observatorului Astronomic Suceava, miercuri, începând cu ora 16.00, în 
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același spațiu vor avea loc vernisajul și premierea fotografiilor 

câștigătoare în concurs. Premiile speciale și trofeele sunt oferite de Casa 

de Cultură a Studenților, cea mai inspirată fotografie va fi premiată de 

Denis și Anna Cori, în timp ce cea mai originală fotografie va fi premiată 

de Monitorul de Suceava. Premiul pentru cea mai creativă fotografie va 

fi oferit de Pixeda, în timp ce întregul concurs fotografic va fi sprijinit de 

Arond.Workshopuri, pictură, dans, seară de film și teatru În aceeași 

seară, începând cu ora 19.00, o nouă acțiune organizată de studenți va 

purta denumirea „Studenții au talent”, organizator fiind asociația 

studențească ASUS. Joi, la ora 17.00, va avea loc un vernisaj de pictură 

semnată de profesor dr. Raluca Schipor Baban, iar la ora 19.00, va începe 

o seară folclorică organizată de prof. dr. Sorin Pohoață, prof. Călin 

Brăteanu și profesor de dans popular Ilie Nemțoi. Deloc de neglijat sunt 

acțiunile de karaoke, organizate vineri, de la ora 19.00, seara de film ce 

va avea loc sâmbătă, începând cu ora 20.00, precum și seara de teatru, 

organizată duminică, începând cu ora 19.00, acțiuni care vor încheia 

festivalul. Programul complet al festivalului poate fi consultat pe pagina 

de Facebook https://www.facebook.com/znst.asussv.ro . 

Daniela 
Micuțariu 

Proiect expozițional 
cu 30 de lucrări în 
grafică și tehnici 
picturale, la 
Observatorul 
Astronomic 

monitorulsv.ro 
24.05.21 

- Alianța Franceză din Suceava, în colaborare cu Centrul de Reușită 
Universitară al Universității „Ștefan cel Mare”, cu sprijinul Agenției 
Universitare a Francofoniei, își propune să încurajeze învățarea limbii 
franceze și să promoveze valorile Francofoniei în comunitatea suceveană 
prin cursurile de limbă franceză și activitățile tematice din cadrul „După-
amiezilor francofone” și al proiectului „Francofonia în comunitate”. Una 
dintre aceste activități va avea loc joi, 27 mai, la ora 17:00, când prof. 
Raluca Schipor invită publicul sucevean în spațiul Observatorului 
Astronomic din municipiul Suceava, la o expoziție de grafică și pictură 
semnată de Florinela Covașă, absolventă USV (FSE) și a cursurilor de 
Arte vizuale organizate de Casa de Cultură a Studenților. 
„Discursul pictural transpune vizual planul real și planul abstract, care 
împreună formează o imagine amplă ce sensibilizează și provoacă 
privitorul la reflecție. Fiecare lucrare are o poveste și emoție specifică, iar 
în spatele lor stă pasiunea, dăruirea și implicarea”, spune Florinela 
Covașă. 
·       Microrecital susținut de studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” 
Expoziția se înscrie în categoria evenimentelor ce au ca scop promovarea 
studenților talentați din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

bitnews.ro 
24.05.21 
radiotop.ro 
24.05.21 
 



constituind un demers ce intenționează să marcheze finalul cursurilor de 
arte vizuale desfășurate la Casa de Cultură a Studenților, în anul 
universitar 2020-2021. Proiectul expozițional cuprinde 30 de lucrări în 
grafică și tehnici picturale, realizate de Florinela Covașă, absolventă a 
studiilor de licență și masterat în cadrul Facultății de Științe ale 
Educației. Din perspectiva subiectului, „lucrările prezintă un univers al 
portretului, evocat într-o manieră originală ce îmbină predispoziția 
pentru detalii captivante și exerciții de redare a atmosferei”. Făcând parte 
din cadrul evenimentelor ZNST, vernisajul proiectului expozițional va fi 
marcat, deopotrivă, de un microrecital susținut de studenți ai 
Universității „Ștefan cel Mare”, coordonați de prof. Valentin Ianoș.  

- Conferință Științifică 
Internațională la 
Universitatea 
Maritimă din 
Constanța 

ziuaconstanta.ro 
21.05.21 

- Sâmbătă, 22 mai 2021, Universitatea Maritimă din Constanța va 
organiza cea de-a doua ediție a Conferinței Științifice Internaționale 
dedicate universităților din bazinul Mării Negre. Ediția de anul trecut a 
reușit să spargă toate barierele impuse de criza sanitară și să reunească 
studenți din 6 țările riverane Mării Negre. 
Succesul notabil al primei ediții și reacțiile pozitive transmise de 
participanți ne-au încurajat să păstrăm și anul acesta formatul inovativ 
al conferinței și să mizăm pe instrumentele digitale puse la dispoziție de 
platforma de e-Learning a UMC. 
În plus, pentru a le permite și studenților de la universitățile tehnice să 
ni se alăture, temele propuse pentru discuții au fost extinse și 
diversificate. Astfel, Conferința Științifică Internațională va cuprinde 6 
secțiuni care se vor desfășura în paralel, după cum urmează: Navigație și 
transport maritim și fluvial; Aspecte economice și juridice în 
transporturi; Inginerie mecanică; Ingineria și protecția mediului în 
industrie; Științe fundamentale și Științe umaniste; Inginerie electrică și 
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații. 
La lucrări s-au înscris 85 de studenți din România, Bulgaria, Georgia și 
Federația Rusă. Dintre universitățile românești reprezentate în cadrul 
conferinței amintim: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea 
Politehnică din București, Academia de Poliție A.I. Cuza din București, 
Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Ovidius din 
Constanța, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Petrol 
– Gaze din Ploiești, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din 
Sibiu, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Universitatea 
Politehnică din Timișoara. 
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- INSP: 1.267 de cazuri 
cu variante ale 
SARS-CoV-2 care 
determină 
îngrijorare 

viata-medicala.ro 
21.05.21 

- Până la data de 16 mai au fost raportate la INSP-CNSCBT un număr de 
1.854 de secvențieri ale SARS-CoV-2 și au fost confirmate 1.267 de cazuri 
cu variante ale virusului care determină îngrijorare. 
Institutul Național de Sănătate Publică ( INSP) a precizat într-o 
informare privind cazurile de COVID-19 confirmate cu   variante ale 
SARS-CoV-2 că cele șapte laboratoare care au raportat aceste rezultate 
sunt: Institutul Cantacuzino, Institutul Matei Balș, MedLife, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Institutul de Virusologie 
„Ștefan S. Nicolau”, CRGM al SCJU Craiova și „Pro Vitam” Sfântul 
Gheorghe. Au fost confirmate 1.267 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-
2 care determină îngrijorare (  VOC), dintre care 1.248 cu varianta 
britanică (B.1.1.7), șapte cazuri cu varianta sud-africană (B.1.351) și 12 cu 
varianta braziliană (P.1). 
Potrivit sursei citate, unul din cazurile având județ de infectare Suceava 
a fost confirmat cu linia genetică B.1.1.7 la care a fost depistată mutația 
E484K. 
De asemenea, la unul din cazurile confirmate cu linia genetică B.1.351, 
având județ de infectare Ilfov, a fost depistată mutația E484K, iar la unul 
din cazurile confirmate cu linia genetică P.1, având județ de infectare 
mun. București, a fost depistată mutația E484K. 

 

 

 


