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Suceava 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a pus în funcţiune o 

linie semi-automată de testare COVID-19, care va fi predată 

Spitalului Judeţean Suceava pentru înfiinţarea laboratorului de 

testare. Potrivit estimărilor, prin această linie se pot face zilnic 

peste 200 de teste de mare precizie, pornind de la probe biologice 

recoltate de la pacienţi. 

USV a implementat o linie semiautomată de testare COVID-19, 

care va fi predată Spitalului Judeţean Suceava pentru înfiinţarea 

laboratorului de testare, a anunţat prorectorul universităţii 

sucevene Mihai Dimian.  Echipa Laboratorului de Metagenomică 

şi Biologie Moleculară din cadrul Universităţii « Ştefan cel Mare 

» din Suceava (USV) a implementat o linie semiautomată de 

testare pentru coronavirus (COVID-19), sub coordonarea şefului 

de lucrări biolog Andrei Lobiuc şi a profesorului universitar 

Mihai Dimian, cu consultarea colegilor de la Institutul « Matei 

Balş » din Bucureşti şi a specialiştilor din industria de profil.  

Linia de testare va fi instalată în cadrul Spitalului de Urgenţă 

„Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava în zilele următoare, după 

instruirea personalului implicat şi amenajarea spaţiului alocat 

pentru laboratorul de diagnosticare moleculară COVID-19, 

activităţi care se află în derulare, sub coordonarea managerului 
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Spitalului, Vasile Rîmbu. 
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_________ Aceasta este lista oamenilor buni, care sunt alături de români în 

această perioadă, contribuind la achiziționarea de echipamente 

medicale și de protecție pentru unitățile spitalicești aflate în 

„prima linie” în lupta împotriva coronavirusului. 

[…] 

O sută de mii de recoltoare necesare în testarea coronavirusului, 
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oamenilor buni  donate de Kaufland România şi Lidl România. 

👏 Restaurant Casa Brașoveană sprijină medicii din prima linie 

de la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, care vor oferi ajutor 

persoanelor diagnosticate cu COVID-19. 

De luni vor pregăti zilnic 64 de meniuri GRATUITE pentru acești 

medici. 

👏 Bogdan Micu din Brașov a cumpărat măști de 10.000 € și le-a 

distribuit unde a fost nevoie. 

👏 În Brașov firma de transport M&M a oferit voluntar mașinile 

și angajații pentru transport materiale medicale, medici, alimente. 

👏 În Sibiu Gamma Construct, Magnolia Residence, Bilstein, 

Tehnolemn, Compa SA au donat sume importante pentru a 

sprijini spitalul județean Sibiu. Fundația Comunitară Sibiu este 

nucleul care strânge în jur oamenii frumoși ai orașului. 

👏 Asociația “Dăruiește Aripi” din Constanța a achiziționat 

pentru spitalul de boli infecțioase din Constanța necesarul de 

echipamente pentru medici, dar și pentru pacienți. 

👏 Universitatea Suceava donează spitalului un întreg laborator 

de testare. 

[…] 
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_________ Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) se află în Top 10 

universităţi din România, conform uniRank University Ranking, 

una din cele mai importante platforme internaţionale specializate 
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în clasificarea instituţiilor de învăţământ superior. 

 

Biroul de presă al USV arată că instituţia academică suceveană se 

plasează pe poziţia zece din 78 de universităţi româneşti luate în 

considerare, o urcare cu patru poziţii faţă de clasamentul realizat 

în anul 2018, şi pe poziţia 12 în ceea ce priveşte popularitatea pe 

Facebook. 

 

La nivel mondial, uniRank University Ranking analizează peste 

13.600 de instituţii de învăţământ superior recunoscute oficial, 

din două sute de ţări. De la înfiinţarea platformei, în anul 2005, 

metodologia folosită pentru realizarea clasamentului a fost 

periodic ajustată şi îmbunătăţită, pentru a oferi rezultate cât mai 

corecte.   Potrivit USV, spre deosebire de alte clasamente, această 

ierarhizare nu se bazează pe informaţiile raportate de universităţi, 

ci pe surse independente de instituţiile de învăţământ. Actuala 

metodă de lucru uniRank University Ranking are la bază un 

algoritm care include cinci valori web, imparţiale şi 

independente, extrase din patru surse diferite de informaţii web. 

 

Scopul uniRank University Ranking este acela de a oferi o clasare 

globală aproximativă a universităţilor şi colegiilor lumii pe baza 

prezenţei şi popularităţii lor pe web, analizând traficul estimat, 

încrederea, autoritatea şi calitatea link-ului de popularitate, 

platforma devenind astfel un instrument care să sprijine cadrele 

didactice şi studenţii în a înţelege cât de cunoscută este o 
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instituţie de învăţământ superior într-o ţară străină. 

 

„Creşterea vizibilităţii pe plan internaţional, calitatea personalului 

academic şi infrastructura didactică şi de cercetare modernă 

reprezintă factori care au determinat creşterea atractivităţii USV 

pentru candidaţii la studii din afara ţării. Reamintim faptul că în 

anul universitar 2019-2020, la nivel de licenţă, masterat şi 

doctorat, 1.210 dintre studenţii USV sunt tineri din Republica 

Moldova, Ucraina, Turkmenistan, China, Italia, Polonia, Canada 

şi Elveţia, la care se adaugă 45 de studenţi Erasmus +, din ţări 

precum Turcia, Portugalia, Georgia, Senegal, Rusia etc.”, se arată 

în comunicat. 

_________ USV 

monitorizează 

situația celor 58 de 

studenţi ai săi 

aflați în 

mobilitățile 

Erasmus, la 

diverse universități 

partenere din 
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Educatie Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat că 

monitorizează situația celor 58 de studenţi ai săi aflați în 

mobilitățile Erasmus, la diverse universități partenere din 

străinătate. Conform USV, Serviciul de Relații Internaționale și 

conducerea universității țin legătură strînsă cu toți cei aproape 60 

de studenți. Beneficiarii mobilităților sînt anunțați în mod 

operativ cu privire la situația din țară, regimul de funcționare a 

universității și reglementările adoptate în urma instituirii stării de 

urgență din cauza noului coronavirus. Totodată, li se comunică 

informațiile importante legate de șederea lor în țara gazdă, de 

necesitatea menținerii legăturii cu birourile Erasmus+ din 

instituțiile la care urmează cursurile în semestrul al II-lea, precum 

și cu responsabilii Erasmus de la Suceava și Biroul Erasmus+ al 

USV. Conducerea USV a dat asigurări tuturor beneficiarilor de 

mobilități internaționale că, în situația în care perioada de ședere 

în străinătate va fi mai mare decît cea pentru care au obținut bursa 
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Erasmus sau – din motive independente de voința lor – vor 

întîmpina dificultăți financiare, vor putea primi sprijinul financiar 

necesar din partea universității sucevene. De asemenea, Serviciul 

de Relații Internaționale a solicitat studenților aflați la 

universitățile partenere să respecte cu strictețe regimul impus de 

autoritățile statelor respective în vederea prevenirii infectării cu 

noul coronavirus COVID-19. 

_________ Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

vine în sprijinul 

studenților aflați în 

dificultate 

www.newsme.ro 

19.03.20 

Actualitate Având în vedere faptul că, din motive obiective, unii studenți 

cazați în căminul universității se află în situații dificile care nu le 

permit asigurarea condițiilor minime de întreținere, începând cu 

joi, 19 martie 2020, acestei categorii de studenți li se va putea 

asigura o masă de prânz, în limita sumei de 15 lei pe zi, din 

veniturile proprii ale Universității. 

În acest sens, studenții, care nu sunt angajați și nu au alte surse de 

venituri, vor completa o declarație pe proprie răspundere la 

administrația căminului C4, comunicând perioada în care vor 

rămâne cazați în cămin și pentru care doresc să fie sprijiniți cu o 

masă zilnică. 

De asemenea, conducerea USV se adresează studenților 

universității să dea dovada de spirit de întrajutorare și să acorde 

tot sprijinul posibil colegilor aflați în dificultate. 

În cazul în care vor apărea și alte situații critice, Universitatea va 

încerca să identifice cele mai bune soluții pentru a rezolva 

problemele studenților aflați în dificultate. 

 


