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_________ Prima Universitate 
de stat din România 
care oferă gratuit 
laptopuri și tablete 
pentru studenții 
admiși anul acesta 
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_________ Toți bobocii care se vor înmatricula la Universitatea „Ştefan cel Mare” 
din Suceava (USV), în anul academic 2020-2021, vor primi fie un laptop 
(pentru cursurile de zi), fie o tabletă (pentru cele la distanță). Tot 
gratuit, studenții vor beneficia de o cartela SIM cu abonament la 
internet și trafic de date de minimum 50 de GB. 
 
„Fiecare student care se înmatriculează la universitatea noastră în 
acestă vară sau în această toamnă are posibilitatea să primească un 
laptop, iar în cazul studenţilor la distanţă, o tabletă.”, a declarat 
rectorul Valentin Popa. 
 
Totodată, de tablete vor putea beneficia studenţii înmatriculaţi în anul 
universitar 2019-2020, la învăţământ cu frecvenţă (IF), cu excepţia 
studenților aflaţi în an terminal, care îndeplinesc condiţiile de 
eligibilitate pentru obţinerea unei burse sociale. 
 
În acest sens, USV va achiziționa, din bugetul propriu, 2.200 de 
laptopuri, 1.300 tablete și 3.500 de cartele SIM. 
Studenții pot păstra laptopurile şi tabletele pe perioada anilor de 
studiu. 
 
„Decizia de achiziționare a echipamentelor electronice vine în 
completarea unui set complex de acțiuni întreprinse de USV pentru 
prevenția infectării cu virusul SARS-CoV-2, în rândul studenților și al 
personalului didactic și nedidactic, cât și pentru asigurarea unui viitor 
act didactic de calitate, în posibila situație ca acesta să se desfășoare 
cu precădere în mediul online, până la eliminarea riscurilor la adresa 
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29.05.20 vieții și sănătății studenților și cadrelor didactice”, a transmis USV. 
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Andrei Marga Educația între criză 
și reformă 
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Analize, 
Comentarii 

[…] 
Reforma universitară este condiția performanței în zilele noastre. Cel 
puțin în România de azi, această reformă ar fi oxigenul. Este destul să 
observăm irelevanța a ceea ce se face acum în universități în raport cu 
nevoile societății – care s-a văzut și în răspunsul buimac al unor 
universități la pandemie! Sau necompetitivitatea inițiativelor – noroc 
cu Universitatea din Suceava, care a dat un proiect științifico-tehnic 
viabil în combaterea covid-19! Fără a mai vorbi de fuga tinerilor de 
sistemul universitar din țară, de transformarea unor universități în 
feude ale unor politruci, de calitatea îndoielnică a unor dascăli. În plus, 
reforma este dictată acum și dinspre lecțiile pandemiei. 
[…] 

_________ Poziția USV cu 
privire la examenul 
de Bacalaureat 2020 

www.stirisuceava.net 
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_________ Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se pronunță ferm 
împotriva oricăror tentative de subminare a învățământului românesc, 
de creare a confuziei la nivelul elevilor din învățământul secundar și de 
promovare a unei atitudini dăunătoare calității sistemului educațional 
din România.  
 
Discuțiile legate de amânarea sau anularea examenului de 
bacalaureat, inițiate și purtate sub paravanul „grijii” față de absolvenții 



anului 2020, pot induce ideea că societatea românească nu este 
interesată de calitatea învățământului și a tinerilor care termină liceul, 
ci mai degrabă de înlăturarea oricăror criterii care ar stimula 
performanța, creativitatea și dorința liceenilor de a fi cât mai buni și 
mai competitivi. 
 
USV apreciază că prin privarea unei generații întregi de dreptul de a 
susține examenul național de evaluare va fi generată o gravă 
inechitate între promoția anului 2020 și celelalte promoții. În condițiile 
în care nu va fi organizat examenul de bacalaureat, pentru actualii 
absolvenți de liceu cel mai probabil vor fi drastic reduse posibilitățile 
de angajare pe piața europeană a muncii. 
 
Examenul național de Bacalaureat este testul maturității, care oferă 
deținătorului diplomei posibilitatea să urmeze cursurile facultății în 
domeniul pe care l-a ales. Pentru a forma specialiști competitivi pe 
piața muncii, universitățile se bazează pe susținerea unui examen 
național cât mai corect și pe o evaluare echitabilă. Nici societatea 
românească, nici economia națională nu pot progresa în lipsa unor 
stimuli care să premieze calitatea și dorința de perfecționare. USV nu 
poate fi de acord cu abordările care propun acordarea dreptului de a 
urma studii superioare unei mase de câteva sute de mii de tineri fără 
nici un fel de examen, doar pentru că unele universități private 
folosesc contextul epidemiologic actual pentru a încerca să-și umple 
amfiteatrele cu plătitori de taxe de studiu. 
 
USV are ca obiectiv fundamental pregătirea unei resurse umane înalt 
calificate și a pledat întotdeauna pentru susținerea tinerilor care sunt 
dornici să se formeze într-un context academic modern. Din aceste 
considerente, comunitatea academică suceveană se pronunță cu tărie 
împotriva oricăror idei privitoare la anularea examenului de 
bacalaureat. 
 



În această etapă marcată de diverse restricții generate de pandemie, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava rămâne un partener fidel 
al comunității locale, așa cum a demonstrat-o în ultimele luni prin 
acțiunile sale în lupta împotriva îmbolnăvirilor cu COVID-19. USV își 
manifestă disponibilitatea de a oferi liceelor din municipiul Suceava 
întreg sprijinul său în vederea organizării evaluării naționale în cele mai 
bune condiții. 

_________ USV a câștigat 
competiția de Soluții 
pentru Secvențierea 
genomului SARS-
CoV-2 
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_________ În cadrul competiției de Soluții pentru Secvențierea genomului SARS-
CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România, 
organizată de Ministerul Educației și Cercetării, proiectul coordonat de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost declarat unic 
câștigător. 
 
După o primă etapă a competiției, lista scurtă cu potențialii contractori 
a cuprins 25 de instituții (universități, institute de cercetare și spitale), 
grupate în cadrul a 10 proiecte declarate eligibile. După cea de a doua 
etapă, proiectul coordonat de USV a rămas în competiție cu alte două 
proiecte, coordonate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și 
de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
„Cantacuzino” din București, în parteneriat cu alte 12 instituții, printre 
care și Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” 
București, Universitatea București, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila” din București. 
 
Proiectul USV declarat câștigător a fost inițiat de Prorectorul cu 
activitatea științifică al USV, prof.univ.dr Mihai Dimian, și este 
coordonat științific de prof. univ. dr. Mihai Covașă, Directorul 
Departamentului de Sănătate și Dezvoltare Umană al USV, fiind 
implementat în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență „Sfântul 
Ioan cel Nou” Suceava, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 
Babeș” Timișoara, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, Institutul Oncologic 
„Prof. dr. Ion Chiricuță” Cluj Napoca și Universitatea de Medicină și 



Farmacie Craiova. Menționăm faptul că acestui demers științific al USV 
i s-au alăturat cercetători români și străini din cadrul Universității 
Howard din Washington DC (SUA), Institutului Superior de Sănătate 
din Roma (Italia) și Universității din Pittsburgh (SUA). 
 
Proiectul are ca scop analiza genetică a virusului SARS-COV02, 
identificarea și monitorizarea tulpinilor circulante în diferite regiuni 
geografice din România, precum și a relației acestora cu diversele 
tipuri de infecții prezente în România și a potențialui de adaptare la 
organismele umane. Acest proiect, unic în România, va contribui la o 
mai bună înțelegere a originii epidemiei COVID-19 și a evoluției 
acesteia în România, precum și la adaptarea măsurilor și tratamentelor 
la tipurile de tulpini circulante în România ale acestui virus. La nivel 
global, există deja un efort masiv de cercetare în această direcție, 
conducând la o cartare filogenetică a SARS-CoV-2, numai în Canada și 
Marea Britanie fiind deja alocate 40 de milioane de dolari, respectiv 20 
de milioane de lire sterline pentru consorțiile formate cu scopul 
realizării acestor studii genomice. Bugetul total alocat proiectului 
coordonat de USV este aproximativ 3 milioane de lei, peste 1 milion de 
lei fiind alocati kit-urilor de secvențiere și consumabilelor necesare. 
Perioada de implementare este de 18 luni, primele rezultate fiind 
estimate a fi disponibile pentru autoritățile naționale și organismele 
internaționale după primele 3 luni. Informații detaliate privind 
competiția de proiecte pot fi consultate pe website-ul UEFISCDI: 
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2020-secventierea-genomului-sars-cov-
2-si-analiza-filogenetica-a-tulpinilor-circulante-in-romania . 
 
Acest demers se alătură altor inițiative ale USV, implementate cu 
succes în perioada în care comunitatea a fost greu încercată de 
pandemia COVID-19, precum: punerea în funcțiune a unei linii semi-
automate de testare pentru coronavirus, ce funcționează de 2 luni în 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Suceava, înființarea unui centru 
de consiliere psihologică gratuită pentru persoanele afectate, 



dezvoltarea de aplicații IT pentru creșterea eficienței în gestionarea și 
transmiterea informațiilor asociate, realizarea unei hărți interactive 
online cu informații medicale pentru județele Suceava și Botoșani, 
alocarea de spații de cazare pentru cadrele medicale, etc. 
 
Acest rezultat de excepție reconfirmă calea de excelență urmată de 
USV, chiar și în domenii aflate încă la început de drum în această 
instituție, precum medicina și biologia moleculară. 

_________ Oameni de afaceri 
suceveni se alătură 
proiectului lansat de 
CSU din Suceava 

www.crainou.ro 
29.05.20 

Handbal 
masculin 

Una dintre echipele sucevene care are şanse reale de promovare într-
un eşalon valoric superior este cea de handbal masculin. Dacă la 
fotbal, volei sau rugbi situaţiile sunt relativ clare, la handbal, pentru 
CSU din Suceava, se joacă încă. 
 
Sucevenii şi-au fixat un obiectiv ambiţios, promovarea, chiar de la 
startul acestui sezon competiţional, şi, în pofida situaţiei create de 
pandemia cauzată de coronavirus, vor să-l îndeplinească. 
 
Pentru echipa de seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava 
rămâne în picioare obiectivul stabilit la începutul sezonului, şi anume 
revenirea pe prima scenă a handbalului românesc. Ultima şedinţă a 
noului Consiliu de Administraţie al CSU a fost una deosebită, în care, 
pe lângă preşedintele Petru Ghervan, decanul Facultăţii de Sport a 
Universităţii „Ştefan cel Mare”, prorectorul Gabriela Prelipcean şi 
profesorul universitar Sorin Raţă, directorul clubului, au mai fost 
cooptaţi în consiliu doi dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceri din 
judeţul Suceava, Ciprian Nuţu, de la firma Trutzi, şi Vasile Armenean, 
de la Betty Ice. 
 
„Cei care au venit printre noi (…) au căzut de acord că echipa Sucevei 
trebuie să revină acolo unde a fost, în prima parte a clasamentului. Din 
ce am înţeles, săptămâna viitoare va avea loc o nouă şedinţă, la care 
vor fi invitaţi să participe primarul Sucevei, Ion Lungu, şi rectorul 
Valentin Popa. Primăria Suceava şi conducerea USV au anunţat că ne 



vor susţine în continuare, însă trebuie să ne întâlnim pentru a stabili 
exact, în noua formulă, ce avem de făcut în continuare. Este important 
să ştim exact pe ce ne bazăm, pentru a putea face paşii următori. 
Turneul pentru promovare va avea loc în curând şi este obligatoriu să 
ne organizăm din timp”, a declarat antrenorul principal al echipei de 
handbal, Adrian Chiruţ. 
 
FRH a decis ca Ligile Naţionale, atât la feminin, cât şi la masculin, să fie 
alcătuite din 16 echipe. Nu va retrograda nimeni şi vor promova două 
formaţii. 
 
Promovarea în primul eşalon valoric masculin se va juca pe teren, cu 
opt echipe. Încă nu s-a stabilit o dată fixă şi modalitatea de 
desfăşurare, competiţia urmând să se dispute după minimum o lună 
de la permiterea reluării antrenamentelor în sală. Varianta cea mai 
optimistă este începutul lunii iulie. 
 
La turneul final masculin, în care se vor decide cele două promovate în 
Liga Zimbrilor, trebuie să participe echipele clasate pe primele poziţii în 
cele patru serii ale Diviziei A, este vorba de CSU din Suceava şi 
Magnum Botoşani (Seria A), CSM Medgidia şi CSM Alexandria (Seria B), 
Szejke Odorheiu Secuiesc şi Universitatea Cluj (Seria C), CSM Oradea şi 
Unirea Sânicolaul Mare (Seria D). 
 
Numai că liderul Seriei D, CSM Oradea, a anunţat deja că nu se va 
prezenta la turneul de promovare, motivând probleme financiare. 

 


