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Local Lector univ. dr. Gabriela Rangu, cadru didactic la Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării, Departamentul de Limbi și Literaturi Străine, s-

a stins din viață la vârsta de 50 de ani. 

Decesul acesteia a fost constatat luni, pe 20 aprilie, în jurul orei 3 

dimineața. 

Câteva ore mai devreme fusese sesizat Serviciul de Ambulanță Suceava 

de către o altă persoană cu care locuia cadrul didactic, pe motiv că 

aceasta nu se simțea bine. 

Respectiva persoană menționase că profesoara nu avea probleme de 

sănătate, nu a mai ieșit din locuință de pe 11 martie, însă pe 20 aprilie, 

în jurul orei 01.00, a auzit-o că respiră greu, spunând că o doare 

spatele. 

Echipajul sosit la fața locului, după efectuarea manevrelor de 

resuscitare, a constatat decesul ca urmare a unui de stop cardio-

respirator.  

Comunitatea academică este îndurerată 

Profesoară apreciată de colegi și studenți deopotrivă, dispariția 

fulgerătoare a acesteia a îndurerat întreaga comunitate academică, 

șocată de trecerea mult prea timpurie înspre lumea veșniciei. 

„În această zi, ne luăm rămas bun de la un cadru didactic minunat. Am 

pierdut o persoană excepțională, cu stilul de a încuraja ideile cu 

potențial și de a susține studenții în gândirea liberă. Acest cadru 



didactic va rămâne mereu o inspirație pentru tinerii filologi, definiția 

liberă a unei persoane care adăuga <artă> în <literatură> și <blândețe> 

în <criticism>”, transmite Asociația Studenților de la Universitatea din 

Suceava. 

Gabriela Mariana Rangu era din Fălticeni, a absolvit în 1995 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, specializarea Română – Engleză, 

obținând titlul de doctor în Filologie, la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, 

în 2006. 

Făcea parte din Catedra de Limbi Germanice a USV.  

„Dna lector dr. Gabriela Rangu a fost specialist în postmodernism și 

literatură postmodernă. 

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”, mai arată colectivul de engleză al 

Facultății de Litere și Științe ale Comunicării de la Universitatea ”Ștefan 

cel Mare” din Suceava.  
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Administrație De când pandemia de coronavirus s-a abătut asupra municipiului și 

județului Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” a făcut o serie de 

proiecte care vin în sprijinul comunității și al cadrelor medicale, astfel, 

dovedind cât de importantă este o unitate de învățământ superior 

pentru oraș și pentru comunitate. 

De la începutul pandemiei, USV s-a implicat activ și a fost alături de 

cadrele medicale punând la dispoziția acestora mai multe cămine 



implementate cu 

succes în lupta 

împotriva COVID-19 

studențești din campusul universitar și a donat Spitalului Județean un 

aparat de testare pentru coronavirus. 

De asemenea, cu sprijinul psihologilor voluntari din cadrul USV au fost 

deschise liniile de sprijin emoțional și consiliere psihologică gratuită, 

dedicate cadrelor medicale din cadrul Spitalul Județean de Urgență 

„Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava afectate de pandemia COVID-19. 

„Am făcut și o aplicație pentru DSP însă, din păcate, nu este 

implementată în totalitate. Până acum, ei (angajații DSP n.r.) tastau de 

mână toate rezultatele. Adică introduceau numărul de telefon, scriau 

rezultatul testului și mesajul și apoi trimiteau către persoane, metodă 

care necesita un timp mai mare de lucru și puteau fi și erori, întrucât se 

putea tasta o cifră greșit. Noi am automatizat acest proces iar, odată 

ce se primesc rezultatele, se trimit automat, prin soft-ul făcut către 

numerele de telefon introduse în tabelul centralizator. Eu preferam să 

și introduc datele automat, însă cei de la DSP introduc datele manual 

într-un Excel, însă se puteau scana buletinele, la fel cum se procedează 

și în secțiile de votare, cu ajutorul acelor tablete”, a explicat Mihai 

Dimian. 

Acesta a adăugat că un alt proiect neimplementat încă este robotul 

telefonic care ar veni în sprijinul sucevenilor de peste 65 de ani și 

administrațiilor publice locale care trebuie să gestioneze situația. 

Prorectorul sucevean a subliniat că acest robot telefonic are zece 

întrebări gândite foarte bine pentru a putea identifica persoanele de 

peste 65 de ani care se află în dificultate. În fapt, acest robot are 

sarcina de a suna toate persoanele din județul Suceava care au vârste 

peste 65 de ani și de a semnala autorităților unde sunt riscuri și 

probleme. 

„Eu sper că se va implementa, pentru că ceea ce fac primăriile este 

meritoriu, însă nu toată lumea sună la un call center, fie că nu știu de 



existența unui număr de telefon, fie că oamenilor le e rușine. Teama 

mea este să nu  fie oameni care au nevoi”, a spus Dimian. 

Pe de altă parte, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Mihai 

Dimian a prezentat un model experimental de ventilator mecanic 

implementat de o echipă formată din voluntari USV și asociați, care 

poate să vină în sprijinul unității spitalicești sucevene. 

„Aceste echipamente de ventilație invazivă sunt foarte complicate. Noi 

putem să trecem doar cu un pas în fața acelor echipamente manuale, 

însă teama cea mai mare este că omologarea nu se poate face atât de 

repede încât să fie utile în această perioadă. Lucrurile la Suceava încă 

merg bine și, din fericire, nu am ajuns la acea criză a ventilatoarelor ca 

Italia și Spania și sperăm să nici nu ajungem”, a adăugat prorectorul 

Mihai Dimian. 

De asemenea, pe 11 aprilie, reprezentanții Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava  au montat și pus în funcțiune o instalație de 

dezinfectare a mașinilor care intră în curtea SJU Suceava, inclusiv a 

ambulanțelor. Prorectorul Mihai Dimian a declarat că toate 

componentele instalației au fost donate comunității sucevene de 

Societatea EGEA INVEST din Ploiești, condusă de  Edouard George 

Anisia, iar la realizarea acestei instalații au contribuit: Thomas Singh, 

CEO MEA Metal Applications Romania din Dej, care a sponsorizat 

grătarele de trecere a autospecialelor, și  Radu Perpelea, 

administratorul companiei DYROT IMPEX din Ploiești, care a 

sponsorizat manopera pentru automatizarea instalației, în timp ce 

transportul, montarea și punerea în funcțiune a instalației au fost 

asigurate de universitatea suceveană. 

„Noi am oferit diverse soluții, însă nu toate au fost implementate. De 

exemplu, când se făcea dezinfecția în oraș, destul de neeficient, am 

propus folosirea tunurilor de zăpadă și a mașinilor de pompieri. Am 



arătat că sistemul este funcțional, însă autoritățile au mers pe 

achiziționarea acelei mașini. Noi trebuie să știm că există soluția asta 

pentru că, poate alte orașe nu își permit să achiziționeze mașini noi și 

atunci au alternativă. De asemenea, am prezentat Prefecturii și 

conducerii Spitalului Județean și un plan de măsuri, o parte dintre 

acestea fiind deja implementate. De asemenea, am făcut și o simulare 

pentru județul Suceava, bazată pe modele din Statele Unite, în ceea ce 

privește necesarul de paturi și de aparatură medicală”, a explicat 

prorectorul sucevean. 

De altfel, pentru a veni în sprijinul autorităților publice și al populației 

din județele Suceava și Botoșani, un grup de profesori și studenți 

voluntari din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

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 utile în condițiile situației actuale, 

dar și în perspectivă. 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  

https://usv.maps.arcgis.com/, harta publică InfoMED. 

„Împreună cu colegii de la Geografie am introdus peste 1000 de 

obiective medicale pe hartă, din zonele Suceava și Botoșani. Sper ca 

această hartă să fie utilă, atât populației, cât și autorităților publice, 

deoarece acolo indicăm inclusiv timpul necesar până la cea mai 

apropiată unitate medicală”,  a conchis prorectorul Mihai Dimian. 

_________ Suportul moral 

pentru cadrele 

medicale, de un real 

folos! Prorectorul 

Dimian: „Ne 
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Social Având în vedere contextul epidemiologic cauzat de noul coronavirus 

SARS-CoV-2, mai mulți voluntari din cadrul Colegiului Psihologilor din 

România – Filiala Teritorială Suceava, precum și din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, dar și mai mulți preoți acordă asistență 

psihologică specializată, prin telefon, cadrelor medicale de la Spitalul 



așteptăm la o 

creștere a 

solicitărilor în 

perioada 

următoare” 

Județean Suceava. 

Pentru această activitate de sprijin au fost înființate două grupuri de 

consiliere psihologică. 

Astfel, pe data de 30 martie 2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a deschis liniile de sprijin emoțional și consiliere psihologică 

gratuită, dedicate cadrelor medicale din cadrul Spitalul Județean de 

Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava afectate de pandemia 

COVID-19. 

Grupul de consiliere cuprinde 15 cadre universitare de specialitate, 

psihologi și medici psihiatri asociați centrului USV – Reziliență COVID-

19 și a fost constituit, în mod voluntar, sub coordonarea prof.univ.dr. 

Mihai Dimian, pe baza Hotărârii nr. 7 din data de 27 martie 2020 a 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava. Datele de 

contact telefonic au fost transmise conducerii Spitalului pentru 

procedura de informare internă, iar datele de contact on-line se 

regăsesc pe pagina http://covid19.usv.ro/consiliere . 

Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava Mihai Dimian a 

precizat că, până în prezent, aproximativ 15-20 de cadre medicale au 

apelat la serviciile de consiliere psihologică. 

„Ne așteptăm la o creștere a solicitărilor în perioada următoare. 

Lucrurile sunt ca o piramidă a nevoilor, întrucât la început trebuie să 

asiguri partea de sănătate și protecție, după care sunt lucrurile legate 

de familie și, probabil că, ulterior, stresul va avea un efect și vor apărea 

mai multe astfel de necesități. Noi ne-am bucura să putem ajuta cât 

mai mult”, a declarat, pentru SuceavaLive, prorectorul USV Mihai 

Dimian. 

Cel de-al doilea grup de suport este coordonat de consilierul județean  



Tudor Plăcintă, a cărui soție a ales să continue munca la Spitalul 

Județean Suceava, alături de alte sute de colegi medici care se despart 

de familii pentru a îngriji pacienții. 

Tudor Plăcintă a precizat că psihologii și preoții care acordă consiliere 

sunt sunați de către cadrele medicale de la Spitalul Județean Suceava, 

însă nu a făcut nicio statistică în acest sens, în ideea de a nu duce 

inițiativa în altă direcție. 

„Noi nu am făcut statistici pentru că așa am hotărât cu toți cei 

implicați. La sfârșitul acestei situații vom comunica”, a declarat, pentru 

SuceavaLive, consilierul județean Tudor Plăcintă. 

Acesta a adăugat că grupul a fost popularizat, iar cadrele medicale 

apelează la serviciile gratuite puse la dispoziție de preoții și psihologii 

pe care îi coordonează. 

„Tuturor cadrelor medicale le transmit să aibă multă putere și 

sănătate”, a conchis Tudor Plăcintă. 

_________ USV, alături de 

cadrele medicale. 

Prorectorul Dimian: 

„Patru cămine 

studențești au fost 

puse la dispoziția 

celor din prima 
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Administrație Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava sprijină cadrele medicale din 

județ. În acest sens, potrivit prorectorului Mihai Dimian, patru cămine 

studențești ale instituției superioare de învățământ au fost puse la 

dispoziția la celor din prima linie. 

„Este vorba despre C2, care a fost pus la dispoziția cadrelor medicale 

încă de la începutul pandemiei, căminul de la Hotelul Clasic, adică C5, 

care a fost pus la dispoziția cadrelor ISU, Centrul de Studii la Distanță 

de la Vatra Dornei care are 40 de camere și, de asemenea, căminul C3, 

de lângă Colegiul „Petru Rareș”. Noi vom oferi și în continuare 

disponibilități și suntem gata să acționăm, dar depinde de cum 

evoluează lucrurile și de cum vor hotărî factorii de decizie”, a declarat, 

pentru SuceavaLive, prorectorul Mihai Dimian. 



Acesta a explicat că USV a predat căminele către unitățile 

administrative care gestionează situația, astfel încât repartizarea 

cadrelor medicale să fie făcută în funcție de nevoi. 

De menționat este că C3 aflat în spatele Colegiului Național „Petru 

Rareș” are 88 camere cu două locuri și grup sanitar propriu, și căminul 

C5, situat pe str. Universității, are 18 camere cu două paturi și grup 

sanitar propriu. 

Reamintim că, de la decretarea stării de urgență, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava s-a implicat activ în lupta împotriva noului 

coronavirus, punând la dispoziția SJU Suceava un aparat de testare 

PCR și contribuind la punerea acestuia în funcțiune. Ulterior, echipe 

din cadrul USV au lansat o linie telefonică de sprijin emoțional și 

consiliere psihologică și au dezvoltat aplicații software care să vină în 

ajutorul DSP Suceava. 

_________ #RespectCelordDinLi

niaÎntâi. Liliana 

Luca, biolog 

voluntar: Dacă toți 

vor vedea se s-a 

întâmplat la Suceava 

poate își vor pune 

întrebarea asta: 

Vreau și eu în orașul 

meu? 
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Actualitate Și-au lăsat familiile acasă și au spus „prezent” la datorie, în Spitalul 

Județean din Suceava. Nu îi sperie numărul mare de medici infectați, 

500 în total. Zi de zi sunt alături de îngerii în halate albe și luptă cot la 

cot cu Covid-19. Sunt voluntarii care au venit să ajute în perioada 

epidemiei. În laboratorul de testare, zilnic sunt prelucrate sute probe. 

Dar nevoia de testare este mult mai mare. Chiar dacă vom crește 

capacitatea în zilelele următoare, cu ajutorul unor specialiști în 

genetică, aduși în centrele de testare, tot nu va fi suficient. Singura 

soluție pe care o avem este să stăm acasă. Să-i protejăm pe cei dragi, 

să nu răspândim virusul și să le ușurăm munca eroilor care sunt zi de zi 

la datorie pentru noi. 

„Am spus că e momentul să fac și eu ceva, trebuie să fiu un model 

pentru studenții mei”. 

Așa își începe povestea Liliana Luca. Este biolog medical specialist și 

www.ultimele-stiri.eu 
21.04.20 



profesor la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava, unde predă 

biologie moleculară. Iar de la apariția focarului de infecție cu noul 

coronavirus în spitalul județean a ales să fie voluntar în laboratorul de 

testare. Zi de zi este la datorie, așa că sărbătorile pascale și le-a 

petrecut cu familia de la spital. 

„Am făcut tot posibilul, fiecare dintre noi, să ne simțim toți ca o 

familie. Chiar dacă am plecat din sânul familiilor la spital, ne-am 

adunat toți să ciocnim un ou roșu și apoi altfel am intrat în problemele 

de zi cu zi”, mărturisește Liliana Luca. 

Sunt săptămâni grele pentru toți cei din linia întăi. Fiecare secundă 

este o luptă în războiul cu noul coronavirus. Peste 500 de cadre 

medicale au contractat virusul. Și astăzi mesajul lor este același: STAȚI 

ACASĂ! 

Liliana Luca: „Eu nădăjduiesc că fiecare român în parte va reflecta la 

această perioadă și va face tot posibilul să nu avem o avalanșă de 

pacienți. Dacă toți vor vedea se s-a întâmplat la Suceava poate își vor 

pune întrebarea asta: Vreau și eu în orașul meu? În județul meu? Și mă 

gândesc că poate totuși vor înțelege”. 

Alți 44 de biologi, chimiști și geneticieni voluntari se pregătesc zilele 

acestea să se alăture specialiștilor din cele 57 de centre de testare. 

Astfel, numărul testelor făcute în fecare zi va crește. 

„Este nevoie de ajutorul nostru în momentul ăsta. Așa îi găsești, așa se 

găsesc pacienții, mai ales cei care nu au niciun fel de simptome, cei 

internați sunt identificați, dar cei care sunt asimptomatici și pot 

transmite, nu ai cum să îi găsești decât prin testare. O testare masivă”, 

explică Patricia Mihăilescu, biolog specialist în genetică. 

Care, deocamdată, nu este posibilă cu resursele pe care România le 



are. Suntem în a doua jumătate a lunii aprilie, dar din mesajele 

autorităților este clar că țara noastră nu este pregatitia să relaxeze 

restricțiile anti Covid-19 și este ușor de înțeles de ce. 

Dacă ne uităm la raportările oficiale venite din partea autorităților, 

vedem că pandemia de Covid nu a avut încă o răspândire catastrofală 

în țara noastră, dar numărul real al cazurilor este foarte dificil de 

estimat din cauza capacității reduse de testare pe care o avem. Abia de 

săptămâna aceasta, cu aportul acestor specialiști vom ajunge undeva 

la 6.000 de teste pe zi. Ca o comparație, în Germania, o țară puternic 

afectată de pandemie, dar care a reușit să o țină sub control, se fac 

cam 70.000 de teste pe zi, adică jumătate de milion pe săptămână. 

Până acum, în România, au fost făcute peste 98.000 de teste. 

Ministerul Sănătății a extins testarea pe grupele vulnerabile, bolnavi 

cronic, angajați în căminele de bătrâni. 

Recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății este testarea masivă 

a populației. 

 


