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Ultima ora local În cursul zilei de sâmbătă, reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV) au montat și pus în funcțiune o instalație de 

dezinfectare a mașinilor care intră în curtea SJU Suceava, inclusiv a 

ambulanțelor. 

Componentele instalației au fost donate comunității sucevene de 

Societatea EGEA INVEST din Ploiești, condusă de Edouard George Anisia. 

De asemenea, la realizarea acestei instalații au mai contribuit: Thomas 

Singh - CEO MEA Metal Applications Romania din Dej, care a sponsorizat 

grătarele de trecere a autospecialelor, și Radu Perpelea - 

administratorul companiei DYROT IMPEX din Ploiești, care a sponsorizat 

manopera pentru automatizarea instalației. 

„USV le mulțumește tuturor pentru receptivitate, susținere și 

profesionalism!”, a transmis instituția suceveană. 

Transportul, montarea și punerea în funcțiune a instalației au fost 

asigurate de Universitate. 

„De la declanșarea crizei actuale, pe lângă această instalație de 

dezinfectare, USV s-a mai implicat în lupta împotriva noului coronavirus 

prin: linia completă de testare cu extractor și PCR, care furnizează 

rezultate în 6 ore de la recoltare, pentru toate probele care vin din 

spital, cadre medicale sau pacienți; Centrul de consiliere pentru cadrele 

medicale, atât pe plan emoțional, cu psihologi, cât și științific, cu 

implicarea unor medici din Cluj-Napoca; pachetul de programe software 
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dezvoltate in-house, pentru gestionarea bazei de date a probelor și 

rezultatelor la DSP; robotul pentru interogarea tuturor persoanelor în 

vârstă și depistarea situațiilor problematice (proiect pilot pentru 

Suceava, Cluj, București, Dolj și Constanța); căminele puse la dispoziția 

cadrelor medicale, în Suceava și Vatra Dornei”, au subliniat 

reprezentanții USV. 
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_________ USV a predat 

Primăriei orașului 

Vatra Dornei un 

imobil, unde 

urmează să fie cazat 

personalul medical 
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a anunțat, vineri, că 

a semnat protocolul de predare către Primăria orașului Vatra Dornei a 

imobilului în care funcționează Centrul de Pregătire și Formare Continuă 

al USV, unde urmează să fie cazat personalul medical de la Spitalul 

Municipal Vatra Dornei. 
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Potrivit USV, situat în centrul orașului, imobilul dispune de 20 de camere 

cu două paturi, grup sanitar propriu, televizor și frigider. 

„În contextul în care acțiunile de luptă împotriva noului coronavirus se 

vor intensifica în următoarele săptămâni, atât la nivelul județului 

nostru, cât și la nivel național, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava își asumă să rămână în slujba comunității din care face parte, 

preocupată să identifice demersuri care pot veni în ajutorul celor 

implicați, direct sau indirect, în depășirea cu bine a acestei perioade de 

criză majoră,” a precizat sursa citată. 

 

www.suceava-smartpress.ro 
10.04.20 
 

www.radioiasi.ro 
10.04.20 
 

www.newsme.ro 
10.04.20 
 

www.stirilevivafm.ro 
10.04.20 
 

www.svnews.ro 
10.04.20 
 

www.realitateadesuceava.net 
11.04.20 
  

www.suceavanews.ro 
11.04.20 
 

www.stirilazi.ro 
10.04.20 
 

_________ Prorectorul USV 

Mihai Dimian a 

prezentat un model 

experimental de 

ventilator mecanic. 

„Trebuie să 
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_________ Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” prof. univ. Mihai Dimian a 

prezentat un model experimental de ventilator mecanic implementat 

de o echipă formată din voluntari USV și asociați. 

„Așa cum am anunțat în urmă cu 3 săptămâni, am format o echipă din 

voluntari USV și asociați care să lucreze la dezvoltarea și implementarea 



acționăm cu 

responsabilitate și 

precauție” 

unor ventilatoare mecanice de cost scăzut, implicit prin fabricarea unor 

componente cu ajutorul imprimantelor 3D. Deoarece observ că sunt 

multe știri pe această temă aș dori să fac anumite precizări. 

Mai întâi despre activitatea noastră: 

(a) într-o primă fază, ne-am asociat proiectului Open Source Ventilator 

(OSV) inițiat de o companie irlandeză și la care au aderat câteva sute de 

ingineri din mai multe țări. În conformitate cu articolul din Forbes [1], 

preluat și de presa românească, speranțele erau că prototipul va fi 

omologat până la finalul lunii martie și, participând la dezvoltarea lui, îl 

vom putea implementa rapid prin resursele proprii. Deși este un proiect 

remarcabil și o experiență de «crowd science» care merită trăită, OSV 

nu se află încă într-o formă finală și, cu atât mai puțin, omologată. 

(b) ulterior am urmărit mai multe proiecte, inclusiv MIT Emergency 

Ventilator, a cărui cea mai recentă prezentare o puteți vedea în 

materialul postului ABC de ieri [2]. Nu avem nici expertiza, nici 

inteligența și nici resursele lor materiale însă încercăm să înțelegem 

ceea ce fac pentru a putea sprijini implementarea soluției în România, 

dacă vor ajunge în timp util la un rezultat final și omologat. 

(c) între timp, în România s-au format diverse grupuri în universități și 

companii care lucrează în această direcție. Unele au făcut tot felul de 

anunțuri entuziaste, probabil și din dorința de promovare, însă ar fi de 

dorit să tratăm cu mare precauție acest subiect”, a transmis Mihai 

Dimian. 

Acesta a prezentat și un model experimental implementat de echipa de 

la Suceava și a transmis că  este absolut necesară creșterea numărului 

ventilatoarelor din spitale însă utilizarea lor pripită poate genera 

probleme. 



„Nu cred că e departe de ceea ce văd la alte grupuri din România însă 

nu trebuie să ne facem speranțe deșarte în această direcție. 

Am văzut și declarațiile domnului Ministru al Economiei [3] și doresc 

succes tuturor însă suntem încă foarte departe de a putea vorbi de o 

soluție românească la această problemă. Sper că Ford România sau 

Dacia vor putea implementa o soluție rapidă de ventilatoare 

profesionale prin proiectele furnizate de centrele de cercetare ale 

concernelor multinaționale din care fac parte iar Guvernul are deja 

finanțarea pregătită pentru a le susține în acest demers. Acolo avem 

șanse și speranțe pentru următoarele săptămâni. 

Pe de altă parte, nu trebuie să privim ventilatoarele ca fiind soluția 

magică de salvare. Sigur că este absolut necesar să creștem numărul lor 

din spitale însă utilizarea lor pripită poate genera probleme. Sunt 

diverse studii pe această temă care evidențiază procentul mult mai 

ridicat de decese în cazuri de coronavirus conectate la aparate de 

ventilație (80%) comparativ cu alte cazuri de insuficiență respiratorie 

(40%-50%). A se vedea un articol din revista TIME de alaltăieri [4]. 

Chiar dacă presiunea este mare și sunt tot felul de <idei salvatoare> 

trebuie să acționăm cu responsabilitate și precauție”, a mai transmis 

Mihai Dimian. 

________ „Va trebui să ne 

adaptăm, pentru că 

regulile sunt la fel 

pentru toată lumea” 

A declarat 

profesorul Petru 

Ghervan, 

coordonatorul 
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Sport Echipele de handbal masculin ale CSU din Suceava așteaptă să vadă ce 

decizii se vor lua în legătură cu campionatele în care evoluează în 

această perioadă perturbată imprevizibil de pandemia cauzată de 

coronavirus. Sunt tot felul de scenarii și tot felul de presupuneri legate 

de sezonul din România și exemple diferite de la țară la țară în acest 

moment de incertitudine. 

„Suntem în discuții cu tot felul de oameni din handbal și din România, 

dar și din alte țări, nu se știe ce va urma și cum vor evolua lucrurile. 



tuturor echipelor de 

la CSU din Suceava 

Deocamdată respectăm regulile, distanțarea socială pentru că regulile 

sunt la fel pentru toată lumea. 

Pentru noi nu este la fel de simplu ca pentru alte formații de la noi. Noi 

avem un obiectiv, am pornit pe un drum, am muncit mult și am investit 

mult din toate punctele de vedere, deci rezultatul contează la urma 

urmei. 

Sunt tot felul de zvonuri, că se va comprima campionatul, că se va mări 

numărul de echipe din Liga Națională, însă nimic nu e sigur. Oricum, 

pentru CSU din Suceava barajul de promovare este inevitabil. 

În Ungaria campionatul a fost „înghețat” și lucrurile se vor relua din 

punctul în care a rămas fără modificări. În Germania pe de altă parte, 

sezonul se va relua. În Franța se va mări numărul de echipe din primul 

eșalon valoric promovând formațiile de pe primele două poziții din liga 

secundă. Așa că nu se știe ce va urma în România. 

Oricum, din punct de vedere sportiv întreruperea nu este benefică, dar 

este o situația excepțională și nu avem ce face. Antrenorul Adrian Chiruț 

ține legătura cu toți jucătorii și încearcă să-i mențină în formă bună. 

Excepție fac Kobzii și Majic care sunt blocați la Suceava. 

Sper ca totul să se rezolva cât mai curând și lumea să conștientizeze 

faptul că Sărbătorile de Paște din acest an este bine să fie cât mai calme 

și singuratice, dacă pot spune așa. Oricum, după ce situația se va relaxa 

va fi o perioadă în care se va juca fără spectatori, lucru care pe noi ne 

dezavantajează pentru că avem un public sucevean deosebit de cald și 

iubitor. Le doresc sănătate tuturor și abia aștept eu și colegii mei și 

jucătorii noștri să auzim din nou vacarm în sala „Dumitru Bernicu” din 

Suceava” a afirmat decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Petru Ghervan. 
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Se poate face şcoală 

la distanţă? Un 

sociolog din Oradea 

a aflat că profesorii 

se simt nepregătiţi şi 

nu pot păstra 

legătura online cu 

toţi elevii lor 
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Educație Sociologul orădean Adrian Hatos (Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a 

Universităţii din Oradea) a vrut să afle cum se desfăşoară şcoala „de 

acasă" în mediul preuniversitar şi a făcut un sondaj printre profesorii 

români din mai multe judeţe, mai cu seamă că nu prea există date 

privind accesul profesorilor şi elevilor la resurse electronice şi online. În 

acest demers, profesorul orădean a colaborat cu conferenţiarul Otilia 

Clipa, de la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava. 

„Dacă educaţia se desfăşoară la distanţă, prin instrumente electronice, 

inegalitatea care deja există între copii din diferite medii sociale va 

creşte. Ministerul, dacă ar recomanda ca şcoala să continue prin 

instrumente electronice, ar trebui să asigure egalitate de şanse”, a 

declarat Hatos, pentru BIHOREANUL. 

[…] 

_________ Soții Mihai și Sanda-

Maria Ardeleanu s-

au vindecat de 

COVID-19 și au fost 

externați din spital 
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Ultima ora local Vești bune despre starea de sănătate a medicului nefrolog Mihai 

Ardeleanu și a soției sale, universitarul Sanda-Maria Ardeleanu. 

Cei doi au fost externați, sâmbătă, de la o unitate spitalicească din Iași, 

acolo unde fuseseră internați, la finele lunii martie, cu diagnosticul de 

Covid-19. 

Cei doi au o activitate prodigioasă în domeniile lor de activitate, Mihai 

Ardeleanu fiind medic în cadrul Spitalului Județean Suceava, iar Sanda-

Maria Ardeleanu, profesor universitar și coordonatoarea bibliotecii de 

la Universitatea „Ștefan cel Mare”. 

Despre lupta cu noul coronavirus, despre încercări și speranță, despre 

credință și sprijinul celor apropiați, ne va povesti Sanda-Maria 

Ardeleanu, într-un interviu pe care-l vom publica în cursul zilei de luni. 

 



_________ A încetat din viață 

Dumitru 

Teodorescu, 

directorul 

cotidianului 

sucevean CRAI NOU 
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Suceava Dumitru Teodorescu s-a nascut in 1950, in comuna Zvoriștea – Suceava. 

A debutat  cu o povestire in 1969, aparuta in publicatia  „Zori Noi” 

(transformata dupa 1989 in actualul cotidian „Crai Nou”). 

Teodorescu a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii Bucuresti in 

1983, a fost o perioada profesor, devenind apoi redactor al ziarului „Zori 

Noi”.  In 1998 a devenit redactor sef al ziarului „Crai Nou”, din 2002 

ocupand functia de director al publicatiei. 

A semnat reportaje, proză literară, articole, în diferite alte publicații: 

Cronica, Sinteze, Convorbiri Literare, Studium, Zori Noi, Adevărul, 

Septentrion, Țara Fagilor, Albina, Tribuna s.a. În 1995 a publicat lucrarea 

monografică „Emanuel Grigorovitza. Viața. Opera”, cel mai complet 

studiu dedicat marelui germanist bucovinean. 

A fost distins cu Premiul de Excelență al Fundației Culturale a Bucovinei 

pe anul 2013 „pentru întreaga viață închinată practicării unui jurnalism 

de calitate, pentru maniera corectă și elegantă cu care a reflectat, zilnic, 

în paginile ziarului, cele mai importante evenimente politice, culturale, 

sociale și religioase ale Sucevei și Bucovinei, influențând pozitiv 

percepția publică a evenimentelor”: Medalia de aur a Senatului 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava „pentru practicarea unui 

jurnalism de calitate, onest și echilibrat. Pentru informarea corectă a 

comunității bucovinene”. 
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