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Actualitate Pentru a veni în sprijinul autorităților publice și al populației din 

județele Suceava și Botoșani, un grup de profesori și studenți voluntari 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), coordonat 

de conf. univ. dr. Ionuț Cristea și prof. univ. dr. Mihai Dimian, a 

dezvoltat un proiect cartografic ce își propune prezentarea unor 

informații de interes medical, anunță instituția academică suceveană. 

Potrivit sursei citate, informațiile sunt utile în condițiile situației 

actuale, dar și în perspectivă. 

Informațiile afișate în cadrul aplicației provin din diverse surse online – 

Institutul Național de Statistică (baza de date TEMPO), casele județene 

de asigurări de sănătate Suceava și Botoșani sau Colegiul Farmaciștilor 

Suceava. 

Platforma folosită în cadrul proiectului este ArcGIS On-line, iar harta 

poate fi accesată folosind legătura web: https://tinyurl.com/y7l6zrzs 

sau prin pagina portalului USV https://usv.maps.arcgis.com/, harta 

publică InfoMED. 

Aplicația poate fi utilizată pentru analiza unor date demografice 

relevante, cum ar fi: distribuția populației vulnerabile pe grupe de 

vârstă, la nivel de unități administrativ-teritoriale; identificarea duratei 

traseului până la cea mai apropiată unitate medicală; identificarea 

furnizorilor de servicii medicale (clinici, laboratoare, servicii de 

ambulanță, farmacii, medici de familie, cabinete de medicină dentară 

de urgență, centre de îngrijire la domiciliu). 



Datele prezentate au caracter interactiv, ceea ce îi oferă utilizatorului 

posibilitatea de a controla tematica afișată, dar și de a obține detalii 

„click-on” pentru un anumit element (ex. denumire, adresă, contact, 

program etc.). Pentru vizualizarea și utilizarea optimă a aplicației, 

invităm persoanele interesate să folosească un calculator personal 

(desktop/ laptop). Momentan, aplicația nu este adaptată pentru 

utilizare de pe telefoanele mobile. 

În perioada următoare, echipa proiectului va avea în vedere 

completarea bazei de date, verificarea/ corectarea informațiilor 

obținute prin geo-codificarea adreselor poștale (creșterea acurateței 

poziției geografice) sau modificări la nivel de interfață. În acest proces, 

ne bazăm pe sprijinul comunităților din județele Suceava și Botoșani, 

orice sugestii sau observații fiind binevenite și putând fi transmise pe 

adresa de email info-medicalsv@gmail.com sau prin chestionarul 

online disponibil la adresa https://arcg.is/1fq9nb. Totodată, 

autoritățile sunt invitate să propună și să ofere noi seturi de date, a 

căror prezență pe o astfel de hartă interactivă le poate fi utilă, fie în 

organizare, fie pentru informarea adecvată a populației din cele două 

județe selectate pentru această primă fază a proiectului.  
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Actualitate Secretarul de stat în Ministerul Sănătății gen. (r.) Ionel Oprea, 

coordonator al Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” 

Suceava, a făcut, joi, o prezentare detaliată a situației existente în acel 

moment în unitatea medicală, cu accent pe proiecțiile celor trei etape 

cuprinse în Planul de operaționalizare graduală a Spitalului Județean 

„Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru atingerea capacității de răspuns 

maximal, aprobat de către Consiliul medical al spitalului județean.[...] 

Gen. (r.) Ionel Oprea a ținut să sublinieze că este profund impresionat 

de reacția societății civile, de spiritul de solidaritate de care a dat 

dovadă. De asemenea, a ținut să aprecieze ajutorul primit de la 



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

_________ Conf.univ.dr. Evelina 

Graur: Foarte mulți 

dintre suceveni s-au 

simțit abandonați, s-

au simțit respinși. 

Atunci când ne-au 

carantinat am 

constatat o lipsă de 
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Actualitate Conf. univ.dr. Evelina Graur din cadrul Facultății de Litere și Științe ale 
Comunicării al Universității Suceava (USV) a apreciat, miercuri, la  
Subiectul Zilei de la News Bucovina că a constatat că în contextul 
pandemiei cu noul coronavirus comunicarea oficialităților a fost una 
seacă, bazată pe clișee, fără empatie și fără să transmită sprijin pentru 
o populație care trecea pentru prima dată printr-o astfel de 
experiență. 

Ea consideră că în această perioadă sucevenii ar trebui să fie uniți. 

„Sentimentul meu este că trebuie să lucrăm mai bine împreună și să 
nu ne punem bețe-n roate unii altora. De aceea cred că, uneori, se 
nasc stări conflictuale și stări de neînțeles pentru că unii vor să apară 
că sunt primii care au adus soluția respectivă. Ori, nu mai contează 
cine e primul, ci ce facem împreună”, a spus Evelina Graur. 

Universitarul sucevean crede că autoritățile ar fi trebuit să comunice 
mult mai bine cu sucevenii care chiar au nevoie de sprijin pentru că nu 
s-au mai întâlnit cu o asemenea situație. 

Ea a apreciat că primarul Ion Lungu este „foarte artificial și foarte sec” 
în mesajele transmise în timp ce sucevenii au nevoie de o comunicare 
mai puțin protocolară. 

„Poate mi-a plăcut mai mult cum a comunicat Lucian Harșovschi. 
Oamenii au nevoie acum de o comunicare mai puțin protocolară, mai 
puțin bazată pe niște clișee, pe niște termeni cu care suntem obișnuiți 
în documentele administrative, o comunicare mai relaxată, dar 
controlată, totuși”, a spus Evelina Graur. 

Ea a adăugat că autoritățile trebuie să se adreseze din suflet și să 
explice oamenilor ce au de făcut, unde trebuie să se adreseze prima 
dată, ce e bine de făcut, într-o manieră prin care să fie transmise 
informații cu organizarea și soluțiile care trebuie să fie mai apropiate 
de cei care au nevoie de ele. 

Mai mult, conferențiarul sucevean și-a exprimat nemulțumirea că 



atunci când s-a luat măsura carantinării nu a existat niciun mesaj de 
susținere. 

„Atunci când ne-au carantinat, când au dat primele anunțuri că 
această regiune a țării intră într-o stare care nu a mai existat până 
atunci, informația a fost transmisă impersonal: <<se vor închide>>, 
<<accesul nu va mai fi posibil>>, dar nu a existat niciun mesaj de 
susținere”, a spus Evelina Graur. 

Ea consideră că se putea chiar ca purtătorul de cuvânt de la MAI să 
integreze în cadrul anunțului și mesaje de susținere, de încurajare. 

„În momentul când transmiți mesaje prin care anunți lucruri 
excepționale pe care oamenii nu le-au mai trăit niciodată, de care 
oamenii se tem, se panichează. Dincolo de conținutul sec, normal, 
trebuie adăugate și mesaje de susține. Aceste mesaje nu au existat”, a 
arătat universitarul sucevean specializat în comunicare. 

Mai mult a constatat și o lipsă de empatie ceea ce a făcut ca mulți 
suceveni să se simtă abandonați. 

„E o lipsă de empatie”, a spus Evelina Graur care consideră că pentru 
cei de la București e vorba și de distanța de Suceava și se gândesc că 
sunt mai departe de această zonă afectată și că pe ei nu-i va afecta. 

„Foarte mulți dintre suceveni s-au simțit abandonați, s-au simțit 
respinși”, a spus universitarul sucevean care a remarcat comentarii ale 
sucevenilor care îi certau pe bucureșteni pentru că veneau în Bucovina 
de Paște și se simțeau foarte bine, iar acum au abandonat. 

„Cred că avem nevoie în zilele astea de o foarte mare răbdare și o 
dorință de a ne înțelege unii cu ceilalți”, a spus Evelina Graur. 

Gabriel 

Toderașcu 
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Semifinal pentru 

promovarea în Liga 

Națională după ce 

Federația a decis 
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Sport local Întruniți ieri, într-o videoconferință, membrii Consiliului de 

Administrație al Federației Române de Handbal au votat pentru 

reluarea competițiilor sezonului 2019-2020. Cu 10 voturi pentru și 4 

împotrivă s-a decis ca întrecerile feminine și masculine de seniori să 

repornească începând cu data de 31 mai, conform variantelor propuse 

de Federația Română de Handbal, partidele urmând să se dispute însă 



înghețarea 

sezonului regulat al 

Diviziei A 

fără spectatori. Această decizie rămâne în picioare doar dacă România 

va ieși din starea de urgență pe data de 14 mai. În caz contrar, 

întrecerile vor fi înghețate. 

Conform graficului gândit de conducerea FRH, prima dată va începe 

Liga Națională de handbal masculin, pe 31 mai. Competiția se va 

încheia după disputarea celor trei etape din sezonul regulat și a celor 

trei partide restante, urmând să se renunțe la play-off și play-out, 

întrucât ar mai fi trebuit găsite date pentru alte 8-10 runde, ceea ce ar 

fi fost imposibil. 

Dar iată cum arată calendarul stabilit pentru Liga Zimbrilor: 

31 mai: restanțele AHC Potaissa Turda – CS Dinamo București (Etapa 

10) și SCM Poli Timișoara – CS HC Buzău 2012 (Etapa 23) 

9-11 iunie: Etapele 24, 25 și 26 sub formă de turneu 

24-25 iunie: Final Four Cupa României Fan Courier. Semifinala din 24 

iunie dintre CSM Bacău – CS Dinamo București să conteze și pentru 

Etapa 20 de campionat rămasă restantă 

Pentru Divizia A, Federația Română de Handbal a întocmit următorul 

țintar: Turneu Semifinal: 12-14 iunie; Turneu Final: 19-21 iunie; Baraj 

de promovare: 27-29 iunie. În aceste condiții, pornind de la situația 

actuală, în care sezonul regulat a fost înghețat, gruparea CSU Suceava 

se va lupta cu echipele ACS Szejke Odorheiu Secuiesc, CSM Alexandria 

și Unirea Sânicolaul Mare la Turneul Semifinal. Din cealaltă grupă, vor 

face parte CSM Botoșani, CS Medgidia, U Cluj și CSM Oradea. Primele 

două clasate din fiecare grupă se vor califica la Turneul Final, acolo 

unde ocupantele pozițiilor unu și doi vor obține automat biletele 

pentru Liga Națională, în vreme echipele de pe locurile trei și patru mai 

au o ultimă șansă de accedere în primul eșalon, în cadrul barajului 



pentru promovare. 

„Sper ca până pe data de 14 mai să nu mai apară nimic neprevăzut, 

astfel încât să putem relua antrenamentele o zi mai târziu. Ne-ar 

rămâne patru săptămâni de pregătire intense până pe 12 iunie, când 

va începe turneul semifinal. Cu toții ne dorim să revenim cât mai 

repede în sală, pentru că această întrerupere nu ne-a făcut bine. 

Suntem o echipă tânără, nou creată, care abia ne reglasem traseele de 

joc, și pot spune că am fost scoși din ritm. Este clar că o să fie nevoie 

de timp pentru a reveni la nivelul de dinainte, de aceea este important 

ca jucătorii să lucreze în această perioadă și de acasă, să n-avem 

surpriza să constatăm că vor veni unii cu kilograme în plus. Ar fi grav 

dacă s-ar întâmpla așa ceva. Pe altă parte trebuie văzut clar pe ce 

buget ne vom baza în continuare. În afara sprijinului venit din partea 

Universității <Ștefan cel Mare>, noi ne bazam și pe cei 2.000.000 de lei 

care ne-au fost alocați de către Consiliul Local la începutul anului. Cu 

toții știm situația de la Suceava, cât s-a suferit pe toate planurile din 

cauza focarului de coronavirus. Este clar că au apărut o sumedenie de 

cheltuieli neprevăzute și este bine să știm exact pe ce bani de bazăm în 

lupta pentru promovarea în Liga Națională. Avem un obiectiv de 

îndeplinit și sper să putem beneficia de ajutor în continuare”, a 

declarat antrenorul principal al celor de la CSU Suceava, Adrian Chiruț. 

[…] 

 


