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Local Colectivul de engleză al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării de 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava trece printr-o profundă 

durere, pricinuită de pierderea neașteptată a prețuitei noastre colege, 

doamna lector univ. dr. Gabriela Rangu, profesor dedicat, iubit și 

apreciat de generații întregi de studenți. 

Absolventă a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și doctor în 

Filologie al Universității „AI. I. Cuza” din Iași, cu teza Metatheory and 

Fiction. Theoretical Representations in Anglo-American Postmodernist 

Fiction (2006), dna lector dr. Gabriela Rangu a fost specialist în 

postmodernism și literatură postmodernă. De-a lungul carierei, 

regretata noastră colegă a fost membru ales în Consiliul Facultății de 

Litere și Științe ale Comunicării și în Senatul USV. 

Spiritul ei lucid - dezbărat de dogme, șlefuit prin lectură și limpezit prin 

nesfârșite interogații –, umorul fin și sufletul generos o așezau 

întotdeauna deasupra micimii și irosirii cotidiene, conferindu-i un loc 

aparte în sufletul colegilor și al studenților săi. Va dăinui în amintirea 

noastră ca un portret al celei mai fericite îngemănări dintre 

frumusețea minții și cea a sufletului. 

Suntem alături, cu gândurile cernite, de colegul nostru, lector univ. dr. 

Alexandru Diaconescu, de familie și de prieteni și îi vom păstra mereu 

amintirea vie. 

Dumnezeu s-o odihnească! 
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Social Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, a declarat că, din cauza pandemiei de coronavirus, 

admiterea din acest an, cel mai probabil, se va desfășura on-line. 

„Înscrierea on-line nu este o noutate și nu este un lucru foarte greu de 

făcut. Mai greu este pentru cei care au de dat probe. Având în vedere 

că la universitatea noastră doar la programele de la Sănătate și la un 

program de la Științele Educației sunt de dat probe care necesită vizita 

în campus, putem, cu siguranță, să asigurăm suficiente săli pentru a 

respecta măsurile de protecție socială”, a declarat, pentru 

SuceavaLive, Valentin Popa. 

Acesta a precizat că se lucrează la o serie de măsuri legate de 



admiterea din acest an, măsuri care depind de evoluția pandemiei, dar 

și de ridicarea restricțiilor de circulație. 

„Avem în vedere un plan extrem de amplu de măsuri de luat pentru a 

asigura o densitate redusă de studenți în campus”, a transmis rectorul 

USV. 

De asemenea, Valentin Popa consideră că numărul de studenți înscriși 

în universitățile din România va crește în acest an, pentru că va exista 

un interes mai scăzut pentru universitățile din afara țării. 

Trebuie precizat că, până acum, Universitatea București, Universitatea 

din Cluj și Universitate de Vest au anunțat că examenul de admitere se 

va da on-line. 

Președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, a 

declarat că tipul de test – grilă, eseu, interviu – va fi ales de fiecare 

universitate, în funcție de specificul acesteia. 
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Utima ora local Focarul de COVID-19 de la Suceava se îndreaptă spre stingere. 

Coordonatorul militar al Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” 

Suceava, gen. (r) dr. Ionel Oprea, a declarat, luni, că numărul 

persoanelor internate a scăzut, de la peste 600, la 450, dintre care 

circa 420 sunt infectați cu COVID-19. Potrivit generalului, sâmbătă au 

fost 7 internări, dintre care 5 persoane confirmate cu COVID, iar 

duminică, din 27 de oameni internați, 25 au fost dintre cei confirmați 

cu noul coronavirus. „Au început să vină mai mulți pacienți non -

COVID, ceea ce e bine”, a afirmat gen. dr. Oprea. 

[…] 

În ceea ce privește capacitatea de testare moleculară pentru COVID -

19 a spitalului, generalul dr. Ionel Oprea a declarat că „este una dintre 

cele mai mari din țară”, și a avut cuvinte de apreciere pentru echipa 



laboratorului de metagenomică și biologie moleculară al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, coordonată de șeful de lucrări Andrei 

Lobiuc și prof. univ. Mihai Dimian, față de dr. Roxana Filip, de la SJU și 

col. medic Roald Decebal Gavrilaș, de la Spitalul Militar Brașov, cei care 

asigură funcționarea permanentă a Laboratorului COVID al spitalului.  

Aici se testează nu numai personalul medical, ci și polițiștii, militarii, 

jandarmii, pompierii și celelalte categorii de personal aflat în 

dispozitivul de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19. 

[…] 

Oana Șlemco Cum se pregătesc 

medicii de la Spitalul 

Suceava pentru 

vârful pandemiei de 

COVID-19: 
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Orașul 
tău/Sceava 

Conducerea militară a Spitalului Județean Suceava a transmis că vârful 

pandemiei de COVID-19 nu a trecut. Universitatea „Ștefan cel Mare” a 

făcut un calcul din care reiese că-n cel mai negru scenariu numărul 

pacienților din Suceava se va situa între 1.900 și 2.000. […] 

„Am parcurs o nouă etapă de a deschide un sector COVID-19 în 

perspectiva unei eventuale creșteri a numărului de pacienți COVID 

pozitiv, pentru perioada imediat următoare.  (...) Suntem în procedură 

de evaluare a instalației tehnice de distribuire a oxigenului medical, 

bazându-ne pe previziunile comunicate de Instituția Prefectului, pe 

previziunile statistice calculate de Universitatea Suceava, în care, în 

perioada următoare, la încărcarea capacității maxime de paturi, după 

comunicarea cu medicul infecționist, aproape jumătate din acești 

pacienți ar avea nevoie de oxigeno-terapie”, a spus Derioiu. 

 

[…] 
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_________ Un grup de profesori și studenți voluntari din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), coordonat de conf. univ. dr. 

Ionuț Cristea și prof. univ. dr. Mihai Dimian, a dezvoltat un proiect 

cartografic ce își propune prezentarea unor informații de interes 

medical, pentru a veni în sprijinul autorităților publice și al populației 

din județele Suceava și Botoșani.  

Într-un comunicat remis AGERPRES, joi, de Biroul de presă al USV se 

arată că informațiile sunt utile în condițiile situației actuale, dar și în 

perspectivă, acestea provenind din diverse surse online, Institutul 

Național de Statistică (baza de date TEMPO), Casele Județene de 

Asigurări de Sănătate Suceava și Botoșani sau Colegiul Farmaciștilor 

Suceava.  

Platforma folosită în cadrul proiectului este ArcGIS Online, iar harta 

poate fi accesată folosind legătura web: https://tinyurl.com/y7l6zrzs 

sau prin pagina portalului USV , harta publică InfoMED.  

Aplicația poate fi utilizată pentru analiza unor date demografice 

relevante, cum ar fi: distribuția populației vulnerabile pe grupe de 

vârstă în unitățile administrativ-teritoriale; identificarea duratei 

traseului până la cea mai apropiată unitate medicală; identificarea 

furnizorilor de servicii medicale (clinici, laboratoare, servicii de 

ambulanță, farmacii, medici de familie, cabinete de medicină dentară 



de urgență, centre de îngrijire la domiciliu).  

Sursa citată precizează că datele prezentate au caracter interactiv, 

ceea ce îi oferă utilizatorului posibilitatea de a controla tematica 

afișată, dar și de a obține detalii „click-on” pentru un anumit element, 

cum ar fi denumire, adresă, contact, program etc.. Pentru vizualizarea 

și utilizarea optimă a aplicației, este indicată folosirea unui calculator 

personal (desktop/laptop), în prezent aplicația nefiind adaptată pentru 

utilizare pe telefoanele mobile.  

În perioada următoare, echipa proiectului va avea în vedere 

completarea bazei de date, verificarea/corectarea informațiilor 

obținute prin geo-codificarea adreselor poștale (creșterea acurateței 

poziției geografice) sau modificări la interfață. 

[…] 

_________ Tehnologiile 

viitorului în 

contextul pandemiei 

Covid-19 
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_________ Fragment din emisiunea FORUM IT la Canal 33 cu Marian Bănică și Alin 

Niță, în dialog cu Mihai Dimian – prorector cu activitatea științifică la 

Universitatea din Suceava și Adina Magda Florea – decan al Facultății 

de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica 

București, din 16 aprilie 2020. Pentru a viziona întreaga emisiune 

accesați linkul: https://youtu.be/_ks1yhujCPE 

_________ A murit Cornel 

Grosar, unul dintre 

părinții societății 

civile din Suceava 

www.svnews.ro 
18.04.20 
 

Actualitate Președintele Asociației Juventus din Suceava, Cornel Grosar, s-a stins 

din viață în cursul zilei de vineri, la vârsta de doar 57 de ani. Cornel 

Grosar era internat la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean 

Suceava, unde era tratat după ce se confirmase că s-a infectat cu noul 

coronavirus. 

[…] 

Cenaclul „Serile Studențești” cuprindea toți studenții dornici să se 

implice artistic la nivel de amatori, desigur, în viața culturală a 
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https://www.youtube.com/watch?v=_ks1yhujCPE


Institutului de Învățămînt Superior (acum Universitatea „Ștefan cel 

Mare”) Suceava, indiferent că erau de la TCM, Litere, Istorie-Geografie, 

Chimie sau Sport. Aveam de toate: trupă rock, poezie, folk, dans 

modern, folclor (atunci s-a născut și bine cunoscutul Ansamblu 

studențesc „Arcanul”) și comunicam de zor cu spectatorii prin bilete. 

Se participa la toate festivalurile studențești și nimeni nu venea de 

acolo cu mâna goala, surclasând deseori alte centre cu mare tradiție. 

 


