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Sinteza articolului 

- USV, locul 11 în 
România în 
clasamentul 
SCImago 
Institutions 

radioimpactfm.ro 
09.04.21 

- Universitatea Ștefan cel Mare Suceava ocupă locul 11 în România în 
clasamentul SCImago Institutions, în urcare cu 3 poziții prin comparație 
cu ediția precedentă. Pe primele locuri se situează Universitatea de 
Medicină și Farmacie Cluj-Napoca și Universitatea Politehnica 
București. În privința clasamentului defalcat pe domenii, la nivel 
național, USV ocupă locul 5 în domeniile Științe biologice și Economie, 
locul 6 în Inginerie, Știința calculatoarelor, Chimie și Științele mediului, 
locul 8 în Științe sociale și Matematică și locul 11 în domeniul Științele 
pământului. Indicatorii care stau la baza metodologiei de evaluare au 
următoare pondere : 50 % cercetare, 30 % inovare și 20 % impactul 
social.[...] 
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Cosmin 
Romega 

Primăria Suceava se 
asociază cu USV și 
12 unități de 

monitorulsv.ro 
10.04.21 

- Municipalitatea suceveană intenționează să atragă fonduri europene 
pentru reabilitarea termică a clădirilor mai multor unități de învățământ, 
dotarea acestora cu echipamente electronice modern, dar și pentru suceava-smartpress.ro - 



învățământ pentru 
proiecte pe fonduri 
europene prin PNRR 

09.04.21 realizarea unui nou campus universitar. Discuțiile au fost purtate la 
sediul Primăriei Suceava. 
„În această săptămână am avut întâlniri cu rectorul Universității Ștefan 
cel Mare Suceava, Valentin Popa, dar și cu reprezentanți din 12 unități de 
învățământ preuniversitar, pentru pregătirea de proiecte pe fonduri 
europene finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR) și prin Programul Operațional Regional (POR). 
La nivelul universității vrem să fim parteneri în realizarea proiectului 
Campus Universitar Moara, în cadrul PNRR, Pilonul III - România 
Educată-Învățământ dual, profesional și tehnic, pe Zona Urbană 
Funcțională Suceava din care face parte și comuna Moara”, a spus 
primarul Ion Lungu. 
Discuțiile cu USV au mai atins un alt proiect de amploare, cel al „Tehno 
Parc Bucovina - Parc industrial zona Termica”, pentru realizarea căruia 
municipalitatea urmează să se asocieze cu USV și Consiliul Județean 
Suceava. Proiectul poate fi promovat pe POR – „Axa prioritară 1 - o 
regiune mai competitivă, mai inovativă”. 
„La nivelul unităților de învățământ preuniversitar vrem să depunem 
proiecte pentru reabilitarea termică a clădirilor, precum am făcut și în 
cazul clădirii primăriei, proiecte finanțate prin POR, pe Axa prioritară 5 
- o regiune educată. Totodată avem un proiect pe componenta de 
digitalizare prin PNRR, ce presupune achiziționarea de table electronice, 
cataloage electronice, carnete de elev electronice, etc”, a adăugat Ion 
Lungu. 
Toate aceste proiecte vor fi prinse în Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană (SIDU) actualizată a municipiului Suceava la nivelul Zonei 
Urbane Funcționale, la care administrația locală lucrează în parteneriat 
cu Banca Mondială și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. 
“Ne propunem ca până la 30 iunie 2021 să avem finalizată această 
strategie, pentru a putea depune proiecte”, afirmă edilul sucevean, care a 
prevăzut în buget sumele necesare pentru cofinanțări. 
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Răsturnare de 
situație la 
desemnarea 
reprezentanților 
societății civile 
pentru proiectul 
Parcului Șipote 
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10.04.21 

- Cert este că Alin Opincaru și Sînziana Râșca vor fi vocea societății civile 
în comisia tehnică care va elabora tema de proiectare a viitoarei zone de 
agrement Parc Șipote. Din comisie fac parte și 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, precum și trei reprezentanți ai Primăriei Suceava. 



- Potrivit INSP, 676 de 
cazuri sunt infectate 
cu variante noi de 
COVID 

expresspress.ro 
09.04.21 

- Cele cinci laboratoare care au raportat aceste rezultate sunt Institutul 
„Cantacuzino”, Institutul „Matei Balș”, MedLife, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava și Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau”, 
precizează INSP în informarea săptămânală privind cazurile de COVID-
19 confirmate cu variante ale SARS-CoV-2. 
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Daniela 
Micuțariu 

Ateliere de artă 
tradițională și 
antreprenoriat 
pentru 60 de liceeni 
din Cernăuți și 
Dolhasca 
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- În perioada 5 – 9 aprilie 2021, o delegație de 30 de elevi de la Școala 
Superioară Vocațională nr. 5 din Cernăuți, cu vârste cuprinse între 14 și 
20 de ani, a participat la o serie de activități menite să faciliteze 
cooperarea transfrontalieră România – Ucraina, alături de alți 30 de 
participanți de aceeași vârstă, de la Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” 
Dolhasca. Cele două grupuri au fost însoțite de îndrumători și profesori 
specializați în domeniul artei, care au coordonat ateliere de creație 
specifice diferitelor meșteșuguri. [...] 
·       Sprijinirea proiectelor pentru dezvoltarea tinerilor 
Daniel Prorociuc, subprefect al județului Suceava, alături de Ștefan 
Purici, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, au vizitat cele 
două locații din Vama, în a patra zi. Cel dintâi, apropiat al proiectelor 
pentru dezvoltarea tinerilor, a contribuit constant prin sprijinul 
instituțional, la buna desfășurare a proiectului Smart4Youth. „Cred că 
interacțiunile și activitățile creative pe care le întreprind acești elevi au 
un rol foarte important în dezvoltarea lor ulterioară și consider că scopul 
acestui proiect, acela de a preveni abandonul școlar și de a descoperi 
vocația tinerilor, este unul de succes”, a declarat Daniel Prorociuc.[...] 
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- Prorectorul Mihai 
Dimian: „Mijlocul 
lunii MAI poate 
reprezenta 
reducerea 
restricțiilor în 
județul Suceava” 

suceavalive.ro 
11.04.21 

- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a explicat, printr-o 
postare pe Facebook, că restricțiile din județul Suceava ar putea fi 
ridicate la mijlocul lunii mai. Acesta a făcut comparație cu situații 
similare din Zona Amazoniană a Braziliei și Texas, subliniind că dacă 
județul nostru va rămâne în scenariul verde până la 15 mai, atunci vom 
putea vorbi despre o relaxare a măsurilor de protecție împotriva 
coronavirusului. Redăm integral postarea prorectorului Mihai Dimian: 
„Despre eliminarea restricțiilor anti-Covid în județul Suceava: 
(a) Manaus, un oraș de peste 2 milioane de locuitori din zona 
Amazoniană a Braziliei a avut un număr foarte mare de cazuri COVID-19 
și un număr mare de decese, în primăvara anului trecut. Din acest motiv 
a fost subiectul studiilor științifice internaționale privind atingerea 
imunității de grup. Au fost făcute studii de anticorpi analizând probe de 
sange din perioada Iunie – Octombrie și s-a ajuns la concluzia că 
aproximativ trei sferturi din populația Manaus a fost infectată. Cu toate 



acestea, către finalul anului 2020 au avut un al doilea val de infectări, 
numărul oficial de cazuri COVID-19 (și de decese asociate) fiind mult mai 
mare decât în primul val (parțial poate fi datorat și unei capacități mai 
mare de testare). Se poate vedea în prima figură de mai jos evoluția 
numărului de spitalizări COVID pe zi și excesul de decese de la mijlocul 
lunii martie 2020 și până la mijlocul lunii ianuarie 2021 (cf. unui articol 
publicat în februarie într-o revistă medicală importantă). Pentru a 
încerca să explice acest al doilea val s-au făcut numeroase secvențieri ale 
noilor probe și s-a constatat răspândirea noii variante (P.1. – braziliană) 
de virus, inclusiv în rândul celor care se infectaseră și vindecaseră în 
precedentul val (estimarea este că între un sfert și jumătate din grupul 
infectat anterior cu varianta inițială s-a reinfectat cu această nouă 
variantă braziliană). Încă nu apucaseră să se vaccineze pentru a vedea în 
ce măsură scade și eficiența vaccinului, însă acest aspect ar putea fi mai 
puțin relevant pentru noi acum deoarece ei au folosit vaccinul chinezesc 
și nu unul din cele 3-4 folosite pe la noi. 
(b) Texas, stat cu 29 de milioane de locuitori din sudul SUA, a 
experimentat primul val COVID-19 în vara anului 2020, ajungând la o 
medie de aproximativ 10.000 de cazuri pe zi în lunile iulie – august și 
apoi, al doilea val, cu o medie de aproximativ 20.000 de cazuri pe zi, în 
lunile decembrie – ianuarie. Pe un trend descrescător al numărului de 
cazuri în lunile februarie și martie, autoritățile Texasului au hotărât 
renunțarea la mască și redeschiderea completă a magazinelor și 
restaurantelor începând cu 10 martie, în ciuda avertizărilor primite din 
partea autorităților federale. Deși ne aflăm la 4 săptămâni de la relaxarea 
restricțiilor anti-COVID, nu s-a constatat o creștere a numărului de 
cazuri comparativ cu mijlocul lunii martie, fiind înregistrat un număr 
mediu de 3.000 de cazuri/zi în ultima perioadă. Comparând cu România, 
constatăm că la o populație cu 50% mai mare au avut un număr dublu de 
cazuri în perioadele critice (poate și datorită unei capacități mai mare de 
testare) dar și că rata de vaccinare este de aproximativ 30% (comparativ 
cu aproximativ 10%, la noi), ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din 
populația adultă. Poate este bine de precizat că temperatura medie în 
Texas este de aproximativ 25 C în această perioadă iar umiditatea de 
peste 70%, situație ce poate genera un mediu mai nefavorabil răspândirii 
virusului. În concluzie, discuțiile politice despre relaxarea restricțiilor 
anti-COVID în România și, în special în județul Suceava care e „verde” 
de multe săptămâni și ocupă ultimul loc în ce privește rata de infectare, 
ar trebui să aibă în vedere: 



(a) Studii de anticorpi privind imunizarea naturală a populației din județ 
și Rata de vaccinare (preferabil ca împreună să indice o imunizare mai 
mare de 60% din populația efectivă); 
(b) Studii periodice de secvențiere pentru a identifica variantele 
circulante pe teritoriul județului și a evita răspândirea unei variante noi 
mai periculoase (cum a fost în cazul Manaus) 
(c) Discuții cu managementul sistemului medical din județ pentru a 
estima gradul de reziliență al sistemului medical în cazul generării unui 
nou val post-relaxare. Din punctul meu de vedere, ar fi bine să ne 
asigurăm că personalul medical are efectuate 2-3 săptămâni de concediu 
în acest an înainte de a se relaxa restricțiile sanitare. 
Dacă rămânem verde încă o lună de zile (trecând astfel cu bine și peste 
perioada Sărbătorilor Pascale) atunci cred că mijlocul lunii MAI poate 
reprezenta reducerea (sau chiar eliminarea) restricțiilor în județul 
Suceava”. 

 

 

 


