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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava implementează un 

proiect cu fonduri europene în valoare de peste 9,3 milioane de 

lei, prin care va fi dezvoltat primul laborator de biologie 

moleculară și metagenomică din Moldova. Proiectul de cercetare 

are în vedere diabetul de tip 2, iar prin intermediul cercetării se 

dorește obţinerea unui produs probiotic care să fie utilizat în 

prevenirea şi controlul acestui tip de diabet. 

Prorectorul USV responsabil cu activitatea ştiinţifică, 

prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian, a declarat, luni, în cadrul unei 

conferințe de presă, că Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

derulează din luna septembrie a anului trecut proiectul „Analiza 

interrelației dintre microbiotica intestinală și gazdă cu aplicații în 

prevenția și controlul diabetului de tip 2” (microDIAB), acesta 

fiind co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian a menționat că proiectul este unic 

în peisajul românesc în ceea ce privește bolnavii de diabet de tip 2 

și că speră că peste trei ani când se va finaliza, cât mai multe 

persoane cu diabet vor putea beneficia de rezultatele cercetării. 

La rândul său, directorul proiectului, prof. univ. dr. Mihai 

Covașă, fost director de cercetare la Institutul de Cercetare din 
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Paris, Franța, cu o bogată experiență în domeniul medical și care 

a predat în universități din Marea Britanie și Statele Unite, a 

arătat că investiția este menită să contribuie la dezvoltarea unui 

nou Laborator de biologie moleculară și metagenomică (analiza 

cantitativă și calitativă a bacteriilor intestinale), susținerea unui 

număr de 6 noi cercetători în cadrul USV, publicarea a 2 cereri de 

brevete și a 11 articole științifice, dezvoltarea a 6 parteneriate și 

depunerea a 4 propuneri de proiecte pentru Competiția Orizont 

2020. 

„Scopul nostru a fost să dezvoltăm baza de cercetare la 

Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană și aceasta se 

realizează prin înființarea unui Laborator de biologie moleculară 

și metagenomică. Acest laborator ne va ajuta în secvențierea 

genelor bacteriene care sunt implicate în prevenirea și, sperăm, 

controlul diabetului de tip 2 la pacienții din zona noastră”, a 

spus  prof. univ. dr. Mihai Covașă. 

El a arătat că printre obiectivele ştiinţifice principale ale 

proiectului se numără determinarea profilului microbiotei 

(bacteriilor) intestinale ale pacienților cu diabet tip 2 folosind 

tehnicile moderne și inovatoare de metagenomică cantitativă, cu 

precădere ale bolnavilor din zona Sucevei. 
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În urmă cu un de zile, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV) anunţa demararea unui proiect major de cercetare, în 

valoare de peste două milioane de euro, cu aplicaţii în prevenţia şi 

controlul diabetului de tip 2. 



din Suceava 

 

Proiectul „Analiza interrelaţiei dintre microbiota intestinală şi 

gazdă cu aplicaţii în prevenţia şi controlul diabetului de tip 2” 

(microDIAB) este finanţat de Uniunea Europeană, perioada de 

implementare fiind de 48 de luni. 

Luni, la USV, directorul de proiect, prof. univ. dr. Mihai Covaşă, 

a prezentat alături de adjunctul proiectului, prorectorul prof. univ. 

dr. ing. Mihai Dimian, stadiul implementării acestuia, la un an de 

la demararea lui. 

Mihai Dimian a amintit de cele două specializări din cadrul 

Departamentului de Sănătate şi Dezvoltare Umană al USV 

(Nutriţie şi dietetică şi Balneofiziokinetoterapie), arătând că în 

paralel cu activitatea didactică, se desfăşoară şi o intensă 

activitate de cercetare în domeniu. Prorectorul USV a mai 

menţionat că proiectul „microDIAB” va contribui substanţial la 

dezvoltarea ştiinţelor medicale din cadrul Universităţii, a bazei 

materiale, dar şi de cercetare a departamentului de Sănătate. 

La rândul său, prof. univ. dr. Mihai Covaşă, unul dintre cei mai 

apreciaţi cercetători în domeniul nutriţiei, a subliniat o parte 

dintre obiectivele proiectului şi măsura în care acestea au fost 

implementate până la această dată. 

Acesta a amintit de înfiinţarea Laboratorului de biologie 

moleculară şi metagenomică, unic în zona Moldovei, care va 

ajuta la determinarea profilului microbiotei pacienţilor cu diabet 

tip 2, folosind tehnicile moderne şi inovatoare. 

Obiectivul care vizează determinarea compoziţiei microflorei 

bacteriene la pacienţi, în particular pe zona Sucevei, are ca 

finalitate obţinerea unui produs probiotic alimentar sau capsule 



care să fie utilizate în derularea unui studiu clinic în prevenirea şi 

controlul diabetului de tip 2. 

Mihai Covaşă a mai punctat că se urmăreşte testarea unor 

probiotice în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a pacienţilor 

vizaţi, arătând că „aceste amestecuri s-au realizat în colaborare cu 

compania de producere a probioticelor din Danemarca, Chr. 

Hansen, unul dintre cei mai mari producători de tulpini bacteriene 

din lume. Am iniţiat colaborarea cu ei de peste un an. După 

administrarea probioticelor vom investiga mecanismele de 

acţiune ale acestor tulpini în îmbunătăţirea parametrilor 

medicali”. 

Cei doi universitari au mai menţionat că parteneriatul cu Chr. 

Hansen reprezintă o siguranţă pentru calitatea produselor, o 

garanţie a conţinutului acestora, iar faptul că o firmă atât de mare 

a intrat în parteneriat cu USV evidenţiază seriozitatea proiectului 

şi unicitatea lui. 

Un alt obiectiv al proiectului face referire la dezvoltarea bazei 

ştiinţifice, respectiv pregătirea de cercetători noi - doctoranzi, 

postdoctoranzi – cercetători care să continue cercetarea la nivelul 

departamentului. 

„Am mărit echipa cu un cercetător post-doctoral, un cercetător 

ştiinţific gradul III, un tehnician şi doi laboranţi în cadrul echipei 

de implementare a proiectului. De asemenea, studenţii de la 

programul de studiu Nutriţie şi dietetică sunt implicaţi în diverse 

etape din cadrul proiectului. Avem grupe de studenţi care merg la 

Spitalul Judeţean pentru recrutarea şi informarea pacienţilor”, a 

transmis Covaşă. 



De la lansare, echipa de proiect a studiat laboratoare similare de 

Metagenomică / Biologie Moleculară, dezvoltate recent în 

România (Iaşi, Cluj, Timişoara), acestea fiind orientate către 

partea de analiză a bolnavilor de cancer şi nu de diabet. 

„Acesta ar fi primul sau al doilea laborator metagenomic, depinde 

de situaţia de la Bucureşti, orientat către pacienţii cu diabet din 

ţară”, a declarat Mihai Dimian. 

745 de pacienţi cu diabet de tip 2 au fost recrutaţi şi vor fi 

implicaţi proiect, în vederea extinderii studiului fiind încheiat şi 

un acord de parteneriat cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

„Sf. Spiridon” Iaşi. 
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De Ziua Bucovinei, marți, 28 noiembrie 2017, Biblioteca 

Universității „Ștefan cel Mare”din Suceava organizează expoziția 

de fotografie „Bucovina de altădată”și lansarea volumului 

„Teatrul esențial”, de Ion Luca,îngrijit de Nicolae Cârlan. 

Vernisajul expoziției „Bucovina de altădată”va avea loc la 

Galeria de artă a USV, corp A, etaj I, la ora 11:00. Vor participa: 

artistul fotograf ing. Ion Soroceanu, conferențiar univ. dr. Aurel 

Buzincu, director al Direcției de Cultură Suceava, lector univ. dr. 

Harieta Sabol și arh. Viorel Blanaru. 

La ora 12:00, în Sala de Lectură „Mihail Iordache”din Corpul A, 

va fi lansat volumul „Teatrul esențial”, de Ion Luca,îngrijit de 

Nicolae Cârlan. Prezentarea va fi susținută de prof. univ. dr. 

Mihai Iacobescu și prof. Ion Țicalo. Evenimentul va fi moderat de 



prof. univ. dr. Rodica Nagy. 

Manifestările vor fi onorate de prezența unei delegații de la 

Biblioteca Științifică a Universității Naționale „Yuri Fedkovici” 

din Cernăuți, formată din: prof. univ. dr. Myhailo Zushman - 

director general al Bibliotecii Științifice, bibliotecar Nastasia 

Zahorodna - director adjunct și bibliotecar Oxana Sichkar-

Tsymbalyuk - șef serviciu de Carte Rară și Manuscrise. O 

frumoasă colecție de imagini cu orașul Cernăuți în secolele XIX-

XX va completa expoziția. 
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Echipa „SegfaultTamers” de la Universitatea Politehnica din 

București a obținut cele mai multe puncte în etapa finală a 

competiției studențești pe probleme de securitate informațională, 

CTF-USV 2017, ce a avut loc în perioada 24 – 25 noiembrie a.c., 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Potrivit 

reprezentanților USV, competiția aflată la a doua ediție a fost 

găzduită de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor. 

Astfel, în urma etapei de calificări on-line, care a avut loc în 



perioada 26 – 27 octombrie 2017 și la care au participat 32 de 

echipe, au fost considerate calificate 13 dintre acestea: cinci de la 

USV, patru de la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău 

și câte una de la Universitatea Politehnica Timișoara, 

Universitatea Politehnica București, Universitatea „Lucian Blaga” 

Sibiu și Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți. 

„În urma etapei finale, on-site, echipele clasate pe primele 3 

locuri au fost: SegfaultTamers (Universitatea Politehnica 

București) –  337p; Born2Debug  (Universitatea Tehnică a 

Moldovei) –  223p; Resita Hacking (Universitatea Politehnică 

Timișoara) – 215p”, au arătat reprezentanții USV. 

Aceștia au precizat că echipele USV au ocupat locurile: 5, 6, 7, 

10 și 13. 

„Concursul este organizat într-un format tip CTF (Capture The 

Flag) și are în vedere dezvoltarea de soluții de penetrare a unor 

bariere de securitate într-un mediu de comunicare delimitat, cu 

scopul descoperirii unor breșe electronice, dar și  identificarea de 

soluții și metode optime de protejare a informației împotriva 

accesului neautorizat. Competiția urmărește testarea creativității 

și a capacitații echipelor de studenți de a utiliza cunoștințe tehnice 

specifice pentru a gestiona probleme concrete de securitate 

informațională. Obiectivul principal constă  în stimularea 

interesului studenților pentru problematica securității cibernetice 

și evaluarea capacității acestora, ca viitori specialiști, de a face 

față provocărilor de securitate informațională actuale”, au precizat 

reprezentanții universității sucevene. 

Sursa citată a menționat că administrarea și configurarea 

platformei informatice dedicate desfășurării concursului a fost 



asigurată de experți de la Safetech Innovations București. 

De asemenea, USV  în calitate de organizator principal al 

manifestării a pus la dispoziție infrastructura hardware și de 

comunicație necesară, precum și logistica aferentă. 

Concursul a beneficiat de finanțare din partea Ministerului 

Educației Naționale și din partea co-organizatorilor competiției, 

Safetch Innovations București și Assist Software Suceava. 
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Pe 11 decembrie, începând cu ora 19:00, la Auditorium „Joseph 
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______ 

 

Auditorium „Joseph 

Schmidt” 

 

www.suceavalive.ro Cultură Schmidt” va concerta Scarlet Aura, o trupă de melodic 

rock/metal, relativ tânără, și-a dovedit valoarea și talentul, 

câștigând inima și voturile audienței de atunci și din întreaga 

lume după ce a obținut locul câștigător la Kavarna Rock Fest – în 

2014 din Bulgaria. 

În scurt timp, Scarlet Aura, a fost numită cea mai de succes trupă 

de rock din România, cântând alături de legendarele trupe 

precum: Europe, Helloween, Nazareth, Accept, Gotthard, 

Sabaton, Jorn, Pretty Maids, Delain, Beast Beat, Dave Evans și 

multe altele, precum și pe multe alte scene și festivaluri din 

întreaga țară. 

Începând cu lansarea albumului lor de debut „The Rock Chick” în 

2014 prin intermediul Universal România, formația „Aura” 

(Nimbus, Energy Field) iar împreună cu Tarja Turunen în turneul 

„The Shadow Shows”, în octombrie 2016, în nu mai puțin de 

nouă concerte, s-au făcut cunoscuți în Germania, Elveția și 

Austria. 

Scarlet Aura a lansat în acest minunat turneu cel de-al doilea 

album „Falling Sky”. Turul „Falling Sky” a continuat și în 2017, 

participând la diferite festivaluri din Europa, inclusiv Festivalul 

Rock Midalidare (BG), în iunie 2017, cu Doro Pesch și Gotthard 

și unde Doro a invitat-o pe cântăreața Aura Danciulescu să se 

alăture pe scenă și să facă un duet împreună, povestea trupei 

continuând cu noile contracte de management și înregistrări. 

Noul single „The Beast Within Me” este lansat pe 1 septembrie 

2017, urmat de lansarea noului album „Memories” la sfârșitul 

lunii septembrie 2017. 

Prețul unui bilet este de 10 Ron pentru studenți, elevi și 

http://www.suceavalive.ro/


pensionari – biletele se pot achiziționa de la sediul CCS. 

Prețul unui bilet întreg este de 20 Ron, se poate achiziționa și on-

line de pe ccs-sv.ro ; biletesuceava.ro 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava se derulează 

proiectul „De la excluziune la incluziune via academica – 

LINACAD”, finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională – 

FDI 2017. 

„Obiectivul general al proiectului constă în creşterea echităţii 

sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la 

învățământul superior, incluzând activități de consiliere și 

orientare în carieră în vederea conștientizării studenților, în 

special a celor proveniți din medii defavorizate, cu privire la 

importanța continuării studiilor”, au precizat, într-un comunicat 

de presă, reprezentanții USV. 

Promovarea se realizeaza prin implicarea studenților din cadrul 

universităţii, în special a celor proveniți din medii defavorizate. 

Reprezentanții USV au mai arătat că proiectul și-a propus 

îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională 

oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

(CCOC)  din cadrul USV, pentru creşterea echităţii sociale în 

vederea incluziunii sociale pentru cel puțin 1000 de studenţi 

înmatriculaţi la studii de licenţă. 

Astfel, joi, 16 noiembrie a.c., a avut loc Conferința „Studentul 

USV – De la risc de excluziune la succes academic”, la care au 

participat peste 200 de studenți. 



De asemenea, în cadrul proiectului, pe parcursul lunii decembrie 

vor avea loc conferințele „Profesii creative pentru secolul XXI”, 

ce va avea loc în data de 8 decembrie 2017, și „Succesul 

academic al studentului USV: stagii de practică, internship și 

voluntariat”, ce va avea loc pe 14 decembrie 2017. 
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Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) 

găzduieşte de Ziua Bucovinei vernisajul expoziţiei de 

fotografie ”Bucovina de altădată” şi lansarea volumului “Teatrul 

esenţial” de Ion Luca, îngrijit de Nicolae Cârlan, a declarat 

purtătorul de cuvânt al instituţiei academice, Codruţ Şerban. 

Potrivit sursei citate, la manifestări vor fi prezenţi şi delegaţi de la 

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Naţionale „Yuri Fedkovici” 

din Cernăuţi. 

Vernisajul expoziţiei „Bucovina de altădată” va avea loc la 

Galeria de artă a USV, corp A, etaj I, marţi, la ora 11,00 şi vor 

participa artistul fotograf Ion Soroceanu, conferenţiar univ. dr. 

Aurel Buzincu, director al Direcţiei de Cultură Suceava, lector 

univ. dr. Harieta Sabol şi arh. Viorel Blanaru. Expoziţia include şi 

o frumoasă colecţie de imagini cu oraşul Cernăuţi în secolele 

XIX-XX. 

La ora 12,00, în Sala de Lectură „Mihail Iordache” din Corpul A, 

va fi lansat volumul „Teatrul esenţial” de Ion Luca, în prezentarea 

profesorilor Mihai Iacobescu şi Ion Ţicalo, evenimentul fiind 

moderat de profesor univ.dr. Rodica Nagy. 

Din delegaţia Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Naţionale 



„Yuri Fedkovici” din Cernăuţi fac parte profesor univ. dr. 

Myhailo Zushman, director general al Bibliotecii Ştiinţifice, 

bliotecar Nastasia Zahorodna, director adjunct, precum şi 

bibliotecar Oxana Sichkar Tsymbalyuk, şef Serviciu de Carte 

Rară şi Manuscrise. 

 

 


