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Actualitate Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, prin reprezentanţii săi, a 

amenajat şi pus în funcţiune o instalaţie de dezinfectare a ambulanţelor, 

inclusiv a maşinilor care au acces în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă 

„Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, componentele instalaţiei au fost 

donate comunităţii sucevene de societatea comercială „EGEA Invest” Ploieşti, 

administrată de Edouard George Anisia. La realizarea instalaţiei au mai 

contribuit Thomas Singh, CEO „MEA Metal Applications Romania” Dej, care a 

sponsorizat grătarele de trecere a autospecialelor, cât şi Radu Perpelea, 

administratorul companiei Dyrot Impex din Ploieşti, care a sponsorizat 

manopera pentru automatizarea instalaţiei. 

„USV le mulţumeşte tuturor pentru receptivitate, susţinere şi profesionalism! 

Transportul, montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei au fost asigurate 

de Universitatea suceveană” se arată în comunicatul de presă al USV. 

De la declanşarea crizei actuale, pe lângă această instalaţie de dezinfectare, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava s-a implicat activ în lupta împotriva 

noului coronavirus prin linia completă de testare cu extractor şi PCR, care 

furnizează rezultatele în 6 ore de la recoltare, pentru toate probele care vin 

din spital, de la cadre medicale sau pacienţi, precum şi prin centrul de 

consiliere a cadrelor medicale, atât din punct de vedere emoţional, cu 

psihologi, cât şi ştiinţific, cu implicarea unor medici din Cluj-Napoca. USV a 

furnizat pachetul de programe software dezvoltate in-house, pentru 

gestionarea bazei de date a probelor şi rezultatelor la Direcţia de Sănătate 

Publică, dar şi robotul pentru interogarea tuturor persoanelor în vârstă şi 



depistarea situaţiilor problematice, proiect-pilot pentru Suceava, Cluj, 

Bucureşti, Dolj şi Constanţa. Nu în cele din urmă, Universitatea a pus la 

dispoziţia cadrelor medicale căminele din Suceava şi Vatra Dornei. 
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_________ Oana Ursache a câștigat cu 12 ani în urmă, prin concurs, postul de lector de 

limba română la Universitatea din Alicante, în Spania. În prezent, este 

profesoară de limba română la Universitatea din Granada. Află de la ea cum 

„se simte” învățământul spaniol în timpul pandemiei și ce soluții au găsit 

ibericii pentru ca elevii să termine cu bine anul școlar. 

 

Ce făceai în țară înainte să te stabilești în Spania? 

Acum 12 ani eram profesor de literatura comparată la Universitatea din 

Suceava, aveam cei mai impresionanți studenți din toată cariera mea, făceam 

naveta de la Gura Humorului la Suceava și, în cei 36 de kilometri, treceam 

prin metamorfozarea zilnică, mă urcam în mașină mamă de doi copii, îi 

duceam la grădiniță și la școală, cumpăram pâine și alte cele, luam laptele de 

la mama, îl duceam acasă, îl puneam la fiert, ștergeam aragazul pentru că, 

invariabil, dădea în foc, mă urcam din nou în mașină și porneam prin Codrii 

Ilișeștiului spre Suceava, iar pe drum îmi reconfiguram funcțiile vitale 

profesionale – mă gândeam la epopeile antice, sau la spectacolele de teatru 

din Antichitatea greacă, mă minunam de frumusețea nestingherită (atunci!) a 

ceea ce va fi văzut Ciprian Porumbescu, ajungeam la universitate și intram, 

cumva, în lumea mea paralelă și eram fericită. E drept că fericirea se mai 

modula atunci când, la întoarcerea la Humor, se aprindea (din nou!) becul la 

benzină. 
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