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Sinteza articolului 

- Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava, anunță 
lansarea proiectului: 
„MODERNIZAREA 
ȘI ECHIPAREA 
INFRASTRUCTURII 
EDUCAȚIONALE 
UNIVERSITARE 
CORP E” 

ziarulevenimentul.ro 
04.06.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, anunță lansarea 
proiectului, „MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII 
EDUCAȚIONALE UNIVERSITARE CORP E”. 
Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți condițiile din 
unitatea de învățământ, în vederea creșterii relevanței învățământului 
universitar terțiar, în relația cu piața forței de muncă și sectoarele 
economice competitive. 
Reabilitarea corpului E este o investiție necesară pentru buna 
desfășurare a cursurilor de învățământ terțiar. 
Valoarea totală a proiectului este de 11.609.143,47 lei. 
Perioada de implementare a proiectului este 01.07.2021 – 31.01.2022. 
Acesta este un proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

- El a arătat că acest 
spital trebuie 
manageriat de 
cineva care are o 
viziune pe cel puțin 
zece ani de zile mai 
ales că va exista o 
colaborare cu 
Universitatea 
Suceava și va fi 
Facultate de 
Medicină în 
Suceava. 

newsbucovina.ro 
03.06.21 

- Managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, dr. Alexandru 
Calancea, a declarat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că 
unitatea spitalicească suceveană este în expansiune și are nevoie de spații 
pentru dezvoltare, precizând că pentru Facultatea de Medicină a fost 
identificat un teren de circa 1600 de mp din zona intrării de pe strada 
Scurtă și care poate fi oferit USV. 
„Spitalul Județean Suceava este un spital în expansiune. Nu ne oprim 
niciodată.Vom deveni spital clinic. Vom avea nevoie de alte specialități. 
Vor veni alte specialități. Vom face cercetare științifică. Noi vom avea 
nevoie de extindere”, a spus Calancea. 
El a arătat că acest spital trebuie manageriat de cineva care are o viziune 
pe cel puțin zece ani de zile mai ales că va exista o colaborare cu 
Universitatea Suceava și va fi Facultate de Medicină în Suceava. 
„Consiliul Județean, care este administratorul acestui spital și-a dorit, 
împreună cu conducerea, să găsim un spațiu, dacă nu se identifică un 
spațiu în afara SJU Suceava, unde Facultatea de Medicină să își aibă 
sediul. Cu siguranță că vom găsi și aici, dar niciodată nu vom împiedica 
dezvoltarea spitalului pentru a aduce facultatea. De aceea au fost foarte 
multe discuții”, a spus dr. Calancea. 
El a spus că, în calitate de manager, își dorește ca, la un moment dat, 
această locație a SJU Suceava să fie ca un orășel medical. 
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„Ne dorim ca spitalul nou să fie legat de spitalul vechi și știți de pasajul 
subteran care să lege cele două zone, vorbim de cele două pavilioane noi 
de boli infecțioase și pediatrie, sunt blocuri ANL pentru medici, pentru 
personalul medical în partea veche a spitalului. Avem nevoie de un corp 
de clădire pentru specialitățile non-clinice unde să avem toate 
laboratoarele pentru a lăsa spitalul pentru spitalitățile clinice”, a declarat 
Calancea. 
El a menționat că are un plan de dezvoltare a spitalului. 
Astfel, pentru a identifica un spațiu pentru Facultatea de Medicină s-a 
constatat că în zona spitalului vechi nu mai este niciun spațiu pentru că 
urmează să fie construite cele două pavilioane, iar în zona unde este 
Medicina Legală urmează să fie construită o clădire de patru etaje pentru 
laboratoare și care să fie legată de clădirea spitalului. 
El a arătat că nu a fost de acord să se reducă parcările de la spital și nici 
să fie redus spațiul verde din fața spitalului pentru că e nevoie de acest 
spațiu verde, iar terenul identificat este în zona beciului, la intrarea în 
curtea spitalului de pe strada Scurtă. 
Terenul are circa 1600 de mp și se poate organiza și intrare separată cu 
sprijinul SAJ Suceava, iar clădirea ar avea avantajul că este în apropierea 
USV. 
Managerul SJU Suceava a precizat că scopul lui principal este să dezvolte 
SJU Suceava și că, odată cu apariția celor două corpuri de clădire pentru 
boli infecțioase și pediatrie spitalul se va elibera de o mare zonă. 
„Asta nu înseamnă că nu avem ce face cu acel spațiu. Noi vrem să oferim 
spațiu pacienților, să oferim confort pacienților. Este un an în care mă 
implic foarte mult atât pentru siguranța pacientului, siguranța 
personalului medical, dar și confortul lor”, a mai spus Alexandru 
Calancea. 

- Școli de vară pentru 
elevi, la USV 

intermediatv.ro 
03.06.21 

- Facultatea de Istorie și Geografie de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
organizează două școli de vară pentru elevii din clasele terminale ale 
liceelor din Suceava, Botoșani și Neamț. Tinerii sunt invitați să ia parte 
la o serie e activități menite să-i familiarizeze cu mediul universitar. 
Dincolo de acțiunile care vor avea loc în campus, participanții vor afla 
povești inedite despre monumentele Sucevei și vor participa la vânători 
de comori. 

- Revista Sfera 
Politicii vă prezintă 
Conferința „COVID 
și Societate", în 

agerpres.ro 
03.06.21 

- Revista Sfera Politicii vă prezintă Conferința „COVID și Societate", în 
parteneriat cu Pentagon Marketing & Research 
Revista Sfera Politicii, editată de Fundația Orient Express, în parteneriat 
cu Pentagon Marketing & Research și cu sprijinul Exim Bank România, 

http://www.intermediatv.ro/2021/06/03/scoli-de-vara-pentru-elevi-la-usv/
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parteneriat cu 
Pentagon Marketing 
& Research 

organizează, mâine, 04.06.2021, începând cu ora 10:00, conferința 
COVID & Societate: schimbări și perspective ale societății în perioada 
pandemiei. Dezbaterile din cadrul conferinței vor fi moderate de Prof. 
Univ. Dr. Radu Carp (Universitatea din București), Prof. Univ. Dr. 
Alexandru Radu (Școala Națională de Studii Politice și Administrative) și 
Lect. Dr. Arthur Suciu (Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava).  
Se vor alătura discuțiilor cercetători și personalități publice marcante 
care au fost, și continuă să fie, avizați în reverberațiile medicale, sociale 
și politice ale pandemiei COVID-19, precum: Alexandru Rafila, Cristian 
Bușoi, Cristian Diaconescu, Vasile Dâncu, Gheorghe Carp, Nelu Tătaru, 
Octavian Jurma sau Radu Ciornei. Lucrările conferinței vor putea fi 
urmărite, live, pe pagina de Facebook Sfera Politicii, precum și pe pagina 
de Facebook Alert24.ro. Informații suplimentare despre eveniment vor 
transmise de partenerii noștri media Agerpres, Radio România 
Actualități și Alert24.ro 
„A vorbi despre consecințele pandemiei COVID-19 reprezintă un efort 
temerar, în condițiile în care abia se întrezărește sfârșitul acesteia. Orice 
criză globală a avut efecte ireversibile asupra sistemelor politice, 
economice și sociale, iar pandemia a avut deja astfel de efecte în toate 
statele care au fost afectate. Această conferință încearcă să investigheze 
consecințele pandemiei, unele deja consumate, altele în curs de 
desfășurare, iar altele care abia pot fi întrezărite. Este primul eveniment 
de acest gen la care participă reprezentanți ai mediului politic, academic, 
precum și experți în domeniul medical, participanții având ca punct 
comun preocuparea constanta în spațiul public pentru analiza efectelor 
pandemiei"- a declarat Prof. Univ. Dr. Radu Carp despre eveniment. 

Bogdan 
Antonescu  

Festivalul Filmului 
Francez 

stiripesurse.ro 
03.06.21 

- Festivalul Filmului Francez din România sărbătorește 25 de ani de la 
înființare cu o ediție aniversară de vară, care se va desfășura în perioada 
1 - 11 iulie, în 12 orașe din țară, conform agerpres. 
Organizatorii propun cinci secțiuni cu câte cinci filme fiecare, respectiv 
Competiția Tinere Talente Lungmetraj, Panorama Filmelor Anului, 
Carte blanche pentru cinci cineaști români, Competiție Tinere Talente 
Scurtmetraj și Le Meilleur du FFF. 
Filmele din cadrul festivalului vor fi prezentate atât în săli de cinema, cât 
și în aer liber și, pentru prima dată în istoria festivalului, online. 
Proiecțiile vor avea loc în București la Cinema Elvire Popesco, în perioada 
1 - 11 iulie, în Cluj-Napoca, la Cinema Victoria (1 - 4 iulie), în Timișoara, 
la Universitatea de Vest (1 - 4 iulie), în Iași, la Institutul Francez - Sala 
Fondane (1 - 5 iulie), în Arad, la Cinema Arta - Grădina de vară (7 - 11 
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 iulie), în Brașov, la Centrul Cultural Reduta (3 - 4 iulie), în Brăila, la 
Terasa Sunrise Marina (1 - 4 iulie), în Constanța, la Cinema Jean 
Constantin (1 - 4 iulie), în Sfântu Gheorghe, la Cinema Arta by Citiplex 
(8 - 11 iulie), în Sibiu, la Fabrica de Cultură - Sala Lulu (8 - 11 iulie), în 
Suceava, la Universitatea Ștefan cel Mare (1 - 4 iulie), și în Târgu Mureș, 
la Teatrul de vară (8 - 11 iulie). 

 

 

 

 

- INSP: 676 de cazuri 
cu variante ale 
SARS-CoV-2 ce 
determină 
îngrijorare; cele mai 
multe - cu varianta 
britanică 

suceava.robo-stiri.ro 
03.06.21 

- Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a informat joi că, până la 
data de 30 mai, au fost raportate 2.020 de secvențieri și au fost 
confirmate 1.442 de cazuri cu variante ale virusului SARS-CoV-2 care 
„determină îngrijorare”. 
Dintre cele 1.442 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care „determină 
îngrijorare” confirmate, 1.394 sunt cu varianta britanică (B.1.1.7), 10 cu 
varianta sud-africană (B.1.351) și 15 cu varianta braziliană (P.1) și 23 cu 
varianta indiană (B.1.617.2). 
Conform INSP, până la data de 30 mai, rata de confirmare cu variante 
care determină îngrijorare (VOC) a fost de 71%. 
Au fost înregistrate și comunicate la INSP-CNSCBT 30 decese confirmate 
cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare (VOC), dintre 
care 27 cu varianta britanică (B.1.1.7) și trei cu varianta braziliană (P.1). 
Potrivit informării săptămânale a INSP, cele șapte laboratoare care au 
raportat aceste rezultate sunt Institutul „Cantacuzino”, Institutul „Matei 
Balș”, MedLife, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Institutul 
de Virusologie „Ștefan S. Nicolau” și CRGM al SCJU Craiova, „Pro Vitam” 
Sfântu Gheorghe. 
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