
Revista presei – MIERCURI, 17 MARTIE 2021 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

George Lupu Ministrul 
Dezvoltării, Cseke 
Attila, a semnat 
contracte de peste 
300 milioane de lei 
pentru 
infrastructura 
educaţională, 
calitatea vieţii şi 
antreprenoriat. Cum 
s-au împărțit banii 
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Știri / Politică Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat, miercuri, 36 de contracte 

de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020, în 

valoare totală de peste 300 de milioane lei, destinate promovării 

spiritului antreprenorial, modernizării unor instituţii de învăţământ şi a 

mediului urban. 

Valoarea totală a contractelor este de 308.680.126,13 lei, 13 dintre ele au 

ca beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii, iar 23 vizează investiţii în 

infrastructura educaţională şi creşterea calităţii vieţii din următoarele 

localităţi:[…] 

- Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava - 11.609.143,47 lei, pentru 

modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale universitare în 

Corpul E;[…] 
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Loredana 
Voiculescu 

INTERVIU. 
Profesorul Răzvan 
Cherecheș: Dacă nu 
se face nimic, 
ajungem la 10.000 
cazuri pe zi. Dacă s-
ar investi în teste 
antigenice rapide 
gratuite și am 
identifica rapid 
cazurile și contactele 
lor, ar fi mai ieftin 
decât să tot 
închidem și să 
pornim economia 
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__________ În loc să tot închidem și apoi să pornim economia, în mod repetat, 

guvernul ar putea să investească în teste antigenice rapide gratuite 

pentru populație, iar cazurile de Covid să fie raportate de către orice 

profesionist în sănătate - medici de familie, farmaciști, medici 

stomatologi -, pentru a avea o imagine mult mai clară despre evoluția 

pandemiei, spune într-un interviu pentru Republica.ro profesorul 

Răzvan Cherecheș, consilier onorific al secretarului de stat din Ministerul 

Sănătății, Andreea Moldovan. 

Profesorul de sănătate publică de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca este de părere că „dacă nu se schimbă nimic” este posibil să 

ajungem la 10.000 de cazuri de Covid pe zi.[…] 

Cât la sută dintre cei ce procesează teste pot să facă secvențiere, pentru 

identificarea de noi tulpini? 



Nu aș putea să vă spun, că nu știu. Dar mi se pare emblematic faptul că 

datele privind secvențierea le primim fie de la Medlife, firmă privată, fie 

de la Universitatea din Suceava, care o face printr-un proiect al lor. Noi 

nu avem un program național prin care să fi investit în secvențiere. Și ne 

trezim la final. Adică programul de secvențiere global a început de anul 

trecut, din primăvară, sunt site-uri dedicate unde țările raportează toate 

tulpinile noi. Avem deja mii de tulpini noi. astea care circulă acum sunt 

cele mai periculoase, dar sunt multe alte variante. Și multe țări contribuie 

cu informații. România nu a fost acolo, pentru că Ministerul Sănătății 

anul trecut nu a considerat că e o prioritate și nu s-a investit deloc. La fel 

cum nu a considerat o prioritate creșterea capacității de testare PCR. 

Toată vara trecută Ministerul Sănătății era într-o dulce relaxare, în loc să 

ofere fonduri universităților de medicină să formeze operatori de aparate 

PCR și să cumpere aparate PCR, ca să ne creștem capacitatea măcar la 

200.0000-300.000 pe zi.[…] 

_________
_ 

De ce efectele 
adverse dupa rapel 
sunt mai severe 
decat dupa prima 
doza a vaccinului 
anti-COVID? 
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Știre medicală […]INSP: Tulpina britanică circulă deja in 62% din județele țării și va 

curpinde întreg teritoriul României in viitorul apropiat[…] 

Faptul ca pentru 26 dintre judete (62%), provenind din toate regiunile 

tarii, exista evidente de existenta a cazurilor confirmate cu varianta 

B.1.1.7, denota o raspandire extinsa. in plus, aceasta distributie reflecta 

mai degraba solicitarile de testare din partea judetelor si nu distributia 

reala a cazurilor care este, cu mare probabilitate, mult mai extinsa. 

Rezultatele secventierilor au fost comunicate de 4 laboratoare: INCDMM 

Cantacuzino, INBI Bals, MedLife si Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV). 
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_________
_ 

Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava, în 
parteneriat cu 
Universitatea 
Națională 
Politehnică din 
Odessa, organizează 
Școala de iarnă 
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Actualitate În cadrul proiectului transfrontalier intitulat Educational University 

Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation – UNIV.E.R-U, Cod 

EMS ENI 2SOFT/1.1/115, finanțat din Programul Operaţional Comun 

România-Ucraina 2014-2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV), în calitate de beneficiar principal, alături de 

Universitatea Națională Politehnică din Odessa (ONPU), în calitate de 

partener, organizează Școala de iarnă [CON]ACTION – STUDENT 

CONVENTION ON CROSS BORDER ACTION. 



[CON]ACTION – 
STUDENT 
CONVENTION ON 
CROSS BORDER 
ACTION 

_________
_ 

Comisia de selecție 
la concursul de 
proiecte pentru 
amenajarea Parcului 
Șipote va avea nouă 
membri și va fi 
condusă de un 
arhitect 
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Știri / 
Administrație 

Comisia de selecție la concursul de proiecte pentru amenajarea Parcului 

Șipote în zonă de agrement va avea nouă membri și va fi condusă de un 

arhitect. Anunțul a fost făcut astăzi de primarul Ion Lungu. El a declarat 

că în urma discuțiilor cu specialiștii Primăriei din comisie vor face parte 

trei reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România din care unul va 

deține președinția, câte un reprezentant al Universității „Ștefan cel 

Mare”, al Direcției Silvice Suceava și al societății civile și trei 

reprezentanți ai Primăriei Suceava mai exact directorii Direcției de 

Urbanism, Direcției de patrimoniu și Direcției fonduri europene. Lungu 

a spus că va face o adresă oficială către Ordinul Arhitecților din România 

pentru a nominaliza reprezentații care pot fi și alte zone din țară nu 

neapărat din Suceava. „Se va stabili tema de proiectare și caietul de 

sarcini și se va veni în Consiliul Local după care se va face efectiv selecția 

proiectelor”, a spus primarul. El a adăugat că ar fi de acord și cu o concurs 

internațional de proiecte, așa cum a propus viceprimarul Teodora 

Munteanu, însă a precizat că cele trei premii care vor fi acordate vor fi 

foarte mici și nu ar fi atractiv pentru cei din afară. 

 

 

 

 

 

 

 


