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Actualitate Grupul profesorilor de la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, 
condus de prof.dr. Mihai Covasă, a câștigat competiția din România 
pentru elucidarea genomului COV2 și combaterea pandemiei. 
 
Proiectul de 3 milioane de lei pentru Secventierea genomului SARS-
CoV-2 si analiza filogenetica a tulpinilor circulante în Romania a fost 
castigat de USV în parteneriat cu UMF Timisoara, UMF Craiova, Spitalul 
de Boli Infectioase din Timisoara, Spitalul Judetean de Urgenta din 
Suceava si Institutul Oncologic din Cluj. 
 
https://uefiscdi.gov.ro/solutii-2020-secventierea-genomului-sars-cov-
2-si-analiza-filogenetica-a-tulpinilor-circulante-in-romania 
 
Dupa prima etapa au fost declarate eligibile 10 proiecte, iar in etapa a 
doua au ramas in competitie 3 proiecte (unul condus de Univ. Cuza Iasi 
si altul de Institutul Cantacuzino, impreuna cu Institutul Matei Bals, 
Univ. Bucuresti, UMF Bucuresti si alti 10 parteneri, printre care si USV). 
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_________ Primăria Suceava sprijină revenirea în primul eşalon a echipei de 
handbal CS „Universitatea”. Anunţul a fost făcut de primarul Ion 
Lungu, potrivit căruia, cu prilejul discuţiilor purtate cu oficialii clubului 
acestora li s-a confirmat susţinerea financiară acordată din bugetul 
municipiului. Lungu a spus că un turneu de promovare ar fi programat 
pentru sfârşitul lunii iunie şi că îşi pune mari speranţe în acesta. 
 
„S-ar vedea o luminiţă la capătul tunelului. Dacă la fotbal am pierdut 
promovarea cu Foresta, iată că, zic eu, de această dată avem o şansă 
cu echipa de handbal, în sensul că se va face un turneu de promovare. 
Am discutat cu conducerea clubului, cu domnul antrenor Chiruţ, 



confirmând că Primăria Municipiului Suceava continuă să sprijine 
echipa de handbal. Nu se ştie exact când va fi acest turneu de 
promovare, dar s-ar părea că la sfârşitul lunii iunie. Deci noi suntem 
pregătiţi să finanţăm echipa în continuare şi poate că avem o şansă se 
revenim în Liga naţională” a reliefat Ion Lungu. 
Reamintim că după prima sesiune a licitaţiei de finanţare din fonduri 
publice nerambursabile, în cadrul Programului pentru promovarea 
sportului de performanţă, prevăzută a fi disponibilizată era suma de 
2,68 de milioane de lei, dintre care două milioane de lei pentru Clubul 
Sportiv Universitar (CSU) „Universitatea” Suceava. 
Programul anual al finanţărilor din fondurile publice ale municipiului 
Suceava a fost aprobat prin HCL nr. 40 din 27 februarie 2020. 
Susţinerea financiară a sportului cu bani din bugetul local se face în 
baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile, 
aprobat de consilierii suceveni în conformitate cu ultimele modificări 
aduse Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Potrivit legislaţiei, 
finanţările nerambursabile se acordă pe bază de proiecte, din fonduri 
publice, pentru activităţi nonprofit de interes local. 

 

 

 


