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Daniela 
MICUȚARIU 

„Salonul de 
primăvară” al 
Asociației de artă 
„Nicolae Tonitza”, 
vineri, la USV 

monitorulsv.ro 
07.04.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), Asociația de artă 
„Nicolae Tonitza”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și 
Cenaclul Litere USV organizează vineri, 9 aprilie, la ora 17:00, „Salonul 
de primăvară” al Asociației de artă „Nicolae Tonitza”. 
Vor expune: Mihai Pânzaru PIM, Marina Pișta, Leonard Adrian Melisch, 
Mihai Varzari, Ioana Cezara Poiată, Talida Elena Grunzac, Liviana 
Pînzaru, Genoveva Bogdan, Iuliana Buzuleac, Cristina Iacob, Sorin Mihai 
Bărbăoan, Micsandra Vraci, Lila Lungulescu, Mihaela Neli Pavăl, 
Gabriela Popoveniuc, Ana-Maria Ovadiuc AMO, Alexia Alexinschi, elevă 
în clasa a VI-a, și Andreea Adamovici, studentă anul I. 
Recital de poezie: Cenaclul Litere USV: Ana-Maria Antonesei, doctorand 
anul I, FLSC, și Florin-Marian Morariu, student anul II, FDSA. 
Recital de muzică - duet de flaut de Wolfgang Amadeus Mozart cu 
Mihaela Săveanu și Neculai Crețu, profesori de flaut la Colegiul de Artă 
„Ciprian Porumbescu” Suceava. 

O. Nuțu Cazarea studenților 
în căminele USV se 
va face cu dovada 
vaccinării împotriva 
COVID sau în baza 
testării PCR ori 
antigen 

obiectivdesuceava.ro 
07.04.21 

- Consiliul de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(USV) a hotărât ca, începând cu 1 aprilie a.c., cazarea studenților în 
cămine să se poată face în baza a trei documente. Este vorba despre 
dovada vaccinării împotriva COVID, test PCR negativ sau testul antigen, 
prin care se dovedește prezența anticorpilor împotriva virusului SARS-
Cov2. „Cazarea studenților în căminele administrate de USV se va efectua 
începând cu data de 1.04.2021, în funcție de locurile disponibile în 
cămine. Pentru a fi cazați, studenții prezintă la cazare unul din 
următoarele documente: 
Dovada vaccinării împotriva virusului COVID-19 (cel puțin cu prima 
doză de vaccin); 
Test PCR negativ cu privire la infectarea cu virusul COVID-19, efectuat 
cu cel mult 3 zile calendaristice anterioare cazării; 
Test antigen efectuat cu cel mult 6 luni și cel puțin 14 zile înainte de data 
cazării, prin care se dovedește prezența anticorpilor împotriva virusului 
COVID-19”. 
Până acum, studenții au fost nevoiți să prezinte la cazare rezultatul 
testului PCR Covid-19 – exudat (Biologie moleculară), efectuat cu 3 zile 
lucrătoare înainte de data cazării. USV a decis să asigure decontarea 

 stirimoldova24.ro 
07.04.21 



testelor RT-PCR pentru virusul SARS-CoV-2, pe bază de documente 
justificative, dar nu mai mult de 200 lei/test și nu mai mult de 3 teste pe 
durata întregului an universitar 2020-2021. Se asigură și decontarea 
testelor de anticorpi pentru virusul SARS-CoV-2, pe bază de documente 
justificative, dar nu mai mult de 100 lei/test și nu mai mult de 2 teste pe 
durata întregului an universitar 2020-2021. Amintim că, pentru 
reducerea densității populației școlare în campus pe durata activităților 
față-în-față și a cazării în cămine, universitatea suceveană a decis 
împărțirea studenților în două grupe, care au făcut rocadă o dată la 
câteva săptămâni. La mijlocul acestei luni, USV va primi o altă serie de 
studenți care au optat pentru cazarea în căminele studențești, după ce 
actualii locatari ai camerelor vor elibera locurile de cazare și se va face 
dezinfecția și dezinsecția spațiilor. 

- Primăria Suceava 
așteaptă propuneri 
pentru desemnarea a 
doi reprezentanți din 
partea societății 
civile în Comisia 
Tehnică pentru 
elaborarea temei de 
proiectare pentru 
Parcul Șipote 

stirisuceava.net 
06.04.21 

- Primăria municipiului Suceava a anunțat că așteaptă propuneri, până la 
data de 9 aprilie, pentru desemnarea a doi reprezentanți din partea 
societății civile în Comisia Tehnică pentru elaborarea temei de proiectare 
pentru proiectul „Zonă de agrement Parc Șipote”. Cele două persoane 
care vor fi desemnate ca reprezentanți ai societății civile trebuie să aibă 
„cunoștințe în domeniu”. Primăria municipiului Suceava așteaptă 
propuneri pentru desemnarea persoanelor nominalizate până la 9 
aprilie. Propunerile pot fi trimise pe adresa de email 
proiecte.europene@primariasv.ro sau pot fi depuse în format fizic la 
registratura Primăriei municipiului Suceava. Primăria municipiului 
Suceava nu a anunțat public până la acest moment care este procedura 
după care vor fi desemnate cele două persoane care vor reprezenta 
societatea civilă. Pe lângă cei doi reprezentanți ai societății civile, din 
Comisia Tehnică vor mai face parte trei reprezentanți ai Ordinului 
Arhitecților din România, un reprezentant al Direcției Silvice, un 
reprezentant al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, un reprezentant 
al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural 
Național și trei reprezentanți ai Primăriei municipiului Suceava 
(directorii Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, 
Direcției Patrimoniu și Direcției proiecte europene, turism, cultură și 
transport). 

- Workshop dedicat 
profesorilor, 
studenților și 
comunităților locale, 
în cadrul proiectului 

ziareaz.ro 
06.04.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă implementarea 
proiectului transfrontalier Cross-Border Cooperation Smart Energy – 
CBCSmartEnergy în cadrul Programului Operațional Comun România-
Ucraina 2014-2020, cod EMS ENI 2SOFT/1.2/52. Obiectivul principal al 
proiectului constă în creșterea utilizării noilor tehnologii și inovații în 

newsmoldova.ro 
06.04.21 
suceavalive.ro 



transfrontalier  
CBCSmartEnergy 

06.04.21 domeniul energiei regenerabile, a eficienței energetice, oferite prin 
promovarea și sprijinirea cercetărilor și inovațiilor într-un mod durabil 
în regiunile de frontieră ale Ucrainei și României. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) participă la acest 
proiect în calitate de coordonator, alături de Universitatea Națională 
Uzhgorod (UzhNU) din Ucraina și Asociația Internațională pentru 
Dezvoltare Regională (IARDI) din Ucraina. Perioada de implementare a 
proiectului este de 18 luni, bugetul total al proiectului fiind de 331,114.00 
€ (1.598.055,49 LEI) din care, alocat de Uniunea Europeană 298,000.00 
€ (1.438.237,00 LEI), bugetul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava fiind de 158,114.00 € (763.105,59 LEI). 

newsbucovina.ro 
06.04.21 
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- USV recâștigă 
respectul pentru 
Suceava 

radiotop.ro 
07.04.21 

Tableta zilei Anunț al prorectorului universității sucevene Mihai Dimian: „Un caz cu 
varianta de coronavirus care prezintă atât caracteristicile tulpinii 
britanice, cât și ale mutației E484K, confirmat în urma secvențierilor 
efectuate la USV. Altfel, 88 din cele 91 de probe secvențiate au fost cu 
tulpina britanică. În urmă cu două luni identificam un caz cu tulpina 
britanică, iar acum este dominantă în România”. Acest anunț reprezintă 
deschiderea pentru articolul de pe G4Media.ro intitulat „Un caz cu 
varianta de coronavirus care prezintă atât caracteristicile tulpinii 
britanice, cât și ale unei noi mutații, confirmat în Suceava”. Rezultatele 
cercetărilor făcute la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava au apărut 
în toată presa locală, dar și în mai toată presa centrală. Subiectul a fost 
imediat dezbătut în plan național cu specialiști în domeniu. Există o 
frustrare la nivelul autorităților sucevene și la cel al unei anumite părți a 
populației că după ce Suceava a fost tăvălită prin noroi la debutul crizei 
sanitare, acum, când se află la coada clasamentului în ceea ce privește 
numărul de infectări, presa centrală, specialiștii, analiștii și banaliștii nu 
suflă o vorbă. O vorbă de bine, se înțelege. Nu se întâmplă acest lucru 
pentru că știrile bune nu fac audiență, dar și pentru că unii nu au 
interesul să vorbească de bine despre Suceava, pentru că ar trebui să 
vorbească de foarte rău despre orașe și județe din țară care se dau 
importante. Și care au oameni care sunt analiști, banaliști, specialiști și 
jurnaliști în presa centrală. Respectul, după cum se știe, trebuie câștigat 
sau recâștigat, și nu trebuie cerut. Nu merge cu rata de infectare mică, 
atunci trebuie de acționat pe alte căi. Iar una dintre căi este aceea a 
cercetării cu relevanță pentru marele public de la nivel național. O cale 
pe care a ales-o universitatea suceveană, o cale care s-a dovedit a fi cea 
bună. Prin ceea ce a făcut de la debutul pandemiei, USV contribuie din 



plin la câștigarea respectului pentru universitate și la recâștigarea 
respectului pentru Suceava. 

- Șapte noi stații de 
încărcare pentru 
autovehicule 
electrice în 
municipiul Suceava 

svnews.ro 
07.04.21 

Administrație În municipiul Suceava vor fi amenajate șapte noi stații de încărcare 
pentru autovehicule electrice, a anunțat primarul Ion Lungu. „Avem 
aprobarea  de la Agenția Fondului de Mediu  pentru montarea a 7 stații 
de încărcare pentru autovehicule electrice. Am semnat contractul și 
suntem la licitație”, a spus Lungu. Două stații de încărcare vor fi 
amplasate pe Bulevardul Ana Ipătescu, în parcarea Hotelului Bucovina, 
alte două pe strada Universității, în zona Universității „Ștefan cel Mare” 
și câte una pe strada Vasile Alecsandri, strada Republicii, în spatele 
magazinului Bucovina și pe strada Gheorghe Doja, în zona rezidențială. 
Primarul Ion  Lungu a precizat că municipalitatea încurajează cetățenii 
să-și cumpere mașini electrice arătând că aceștia sunt scutiți de plata 
impozitului pe astfel de mașini și de plata locului de parcare. El a mai 
subliniat că Primăria Suceava este singura din țară care va avea în curând 
transport public local integral electric. 

- O nouă tulpină a 
SARS-CoV2, care 
poate reduce 
eficiența 
vaccinurilor, a fost 
descoperită în 
România 

upnews.ro 
06.04.21 

- Noua variantă de coronavirus, prezentând atât caracteristicile tulpinii 
britanice B1.1.7, cât și mutația E484K, care potrivit unor studii poate 
reduce eficiența vaccinurilor împotriva virusului, a fost identificată și în 
România, pe baza secvențierilor efectuate la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV), relatează Agerpres. În cadrul Laboratorului de 
Metagenomică și Biologie Moleculară al Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava (USV) au fost realizate, pe parcursul ultimelor două 
săptămâni, secvențieri pentru un număr de 91 probe, provenite de la 
pacienți depistați pozitivi cu SARS-CoV-2, de pe raza județelor Suceava, 
Cluj, Iași, Timiș și Botoșani. 
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Cosmin 
ROMEGA 

Ion Lungu: “Tulpina 
britanică este tot mai 
prezentă la Suceava, 
trebuie să fim 
prudenți în 
continuare” 

monitorulsv.ro 
07.04.21 

- Afirmația sa se bazează atât pe secvențierile virusului, realizate în 
Laboratorul de Metagenomică și Biologie Moleculară al Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava în primele trei luni ale acestui an, care au 
arătat că tulpina britanică a SARS-CoV-2 este dominantă, cât și pe 
realitatea dură din saloanele Spitalului Județean, unde, în ultima 
perioadă, pacienți au forme mai grave de boală și sunt mai tineri, plus că 
nu mai au simptomele considerate specifice în primele două valuri: 
pierderea gustului și mirosului. 
 

 

 

 


