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Sinteza articolului 

- Informație de presă 
privind proiectele de 
acte normative care 
ar putea fi incluse pe 
agenda ședinței 
Guvernului 
României din 29 
septembrie 2021 

gov.ro 
28.09.21 

- […] 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin 
studențesc Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, str. Stațiunii nr. 
130, satul Bulai, comuna Moara, județul Suceava” 
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/ 
uploads/2021/09/HG-46.pdf 
[…] 
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Dana 
Humoreanu 

La 1 octombrie se 
redeschid centrele 
de vaccinare de la 
Colegiul „Ștefan cel 
Mare” Suceava și de 
la Universitate 
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- Două centre de vaccinare anticovid, cel de la Colegiul Național „Ștefan 
cel Mare” Suceava și de la Universitate, se vor redeschide de la 1 
octombrie a.c., a informat purtătorul de cuvânt al DSP Suceava, Gabriela 
Băncilă. De asemenea, a fost extins programul de activitate. Astfel, 
centrul de vaccinare de la Iulius Mall Suceava va funcționa de luni până 
duminică, orele  08:00-20:00; tipurile de vaccin folosite sunt Pfizer, 
Moderna și Johnson & Johnson. Centrul de vaccinare drive-thru din 
parcarea Shopping City Suceava funcționează de luni până duminică, 
orele 08:00-18:00; vaccinurile utilizate sunt Pfizer și Johnson & 
Johnson.   
Începând cu data de 1 octombrie a.c., centrul de vaccinare din cadrul 
Colegiului Național ,,Ștefan cel Mare” Suceava va funcționa zilnic, între 
orele 08:00-20:00; tipurile de vaccin utilizate: Pfizer, Johnson & 
Johnson și AstraZeneca. Centrul de vaccinare de la Universitatea ,,Ștefan 
cel Mare” Suceava va avea program de luni până vineri, orele  08:00-
14:00.Tipurile de vaccin utilizate sunt Pfizer și Johnson & Johnson. 
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Gabriela Băncilă a arătat că a crescut numărul sucevenilor care se 
vaccinează împotriva Covid: luni, 27 septembrie a.c., s-au vaccinat 448 
de persoane, dintre care 377 cu prima doza și 71 cu doza a II-a. La Gura 
Humorului s-au vaccinat 18 persoane, Rădăuți – 30, Fălticeni – 35, Vatra 
Dornei – 11, Câmpulung Moldovenesc– 31, Siret -35, Iulius Mall Suceava 
– 155, drive – through Shopping City Suceava – 68 și în cabinetele 
medicilor de familie – 65 de persoane. 
Până la data de 27 septembrie 2021, în județul Suceava s-au vaccinat 
105.904 persoane, din care 85.516 persoane au primit și doza a II-a. 
Gabriela Băncilă a mai spus că în județ există interes din partea 
persoanelor vaccinate deja pentru administrarea celei de-a treia doze de 
ser anticovid. Ea a precizat că a treia doză de vaccin se va efectua cu 
vaccinurile pe bază de ARN mesager, respectiv Pfizer sau Moderna, 
conform procedurilor CNCAV. 
Programarea persoanelor pentru administrarea dozei 3  se va realiza prin 
prezentarea directă în centrele de vaccinare sau prin intermediul 
platformei naționale de programare la vaccinare. 
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Creative Hub în 
curtea interioară 
USV 
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- Continuă amenajarea Creative Hub – clădire modulară ușoară cu 
destinația de birouri în parcarea interioară a Universității Ștefan cel 
Mare Suceava, în apropierea Auditoriumului. 
Termenul de finalizare a lucrărilor era 21 aprilie. 
Proiectant este SC Expert Project Team SRL Iași, iar constructorii SC 
Colectiv Energy SRL Vaslui și SC Demoar 2000 SRL Galați. 

Monica Mincu Poeți în dialog la 
Ipotești: Ion Pop și 
Adrian Popescu 
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- În data de 29 septembrie 2021, în cadrul Atelierelor de interpretare a 
textului CreativLit, la care participă studenți și profesori de la 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, Universitatea „Al. I. Cuza” din 
Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii 
„Mihai Eminescu” organizează o nouă ediție a întâlnirilor Poeți în dialog. 
Invitații Memorialului sunt poeții Ion Pop și Adrian Popescu. Discuția, 
moderată de Lucia Țurcanu, va începe la ora 16.00 și va avea loc în 
amfiteatrul „Laurențiu Ulici” al Bibliotecii Naționale de Poezie „Mihai 
Eminescu” din Ipotești. 
Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a Memorialului 
Ipotești: https://www.facebook.com/Memorialul-Ipotesti-Centrul-
National-de-Studii-Mihai-Eminescu-432404520184709/. 
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