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Varianta britanică 
de COVID, din ce în 
ce mai prezentă în 
România. INSP 
transmite cifre 
îngrijorătoare 

www.capital.ro 
26.03.21 

Actualitate Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) informează, până în 21 

martie au fost confirmate 546 de cazuri de infectare cu variante ale 

COVID „care determină îngrijorare”. 

Dintre acestea, 542 erau asociate cu varianta britanică iar câte două cu 

cea sud-africană şi cea braziliană, potrivit cifrelor INSP. 

De asemenea, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor 

Transmisibile din cadrul INSP a publicat joi, 25 martie, analiza 

epidemiologică a 546 de cazuri de COVID-19 confirmate cu noi 

variante. 

„În anul 2021 au fost comunicate la CNSCBT 1034 secvenţieri finalizate 

în săptămânile 53/2020-11/2021, respectiv până la data de 21 martie 

2021 inclusiv, dintre care 546 au fost confirmate cu VOC (”variants of 

concern” – variante care determină îngrijorare): 542 cu varianta 

britanică (linia genetică B.1.1.7), 2 cu varianta sud-africană (linia 

genetică B.1.351) şi 2 cu varianta braziliană (linia genetică P.1). Aceasta 

corespunde unei rate de confirmare de 52,8%”, arată sursa menționată. 

Este demn de menționat că rezultatele secvenţierilor au fost comunicate 

de 4 laboratoare: INCDMM Cantacuzino, INBI Balş, MedLife şi 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV).[…] 
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USV continua 
proiectul New 
Energy Solutions in 
Carpathian area 

www.ziare.com 
23.03.21 

Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continua implementarea 

proiectului transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area - 

NESiCA, HUSKROUA/1702/6.1/0014, in cadrul programului ENI CBC 

2014-2020 Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava participa la acest proiect in 

calitate de partener, alaturi de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din 

Ungaria, ONG-ul Centrul de Initiative European din Ucraina, 

Universitatea Tehnica din Kosice - Slovacia, Universitatea din 

Nyiregyhaza - Ungaria si Universitatea Nationala Uzhgorod - Ucraina, 

ultima fiind beneficiarul principal al proiectului. Proiectul se desfasoara 

in perioada 01.05.2020 - 31.04.2022, bugetul total al proiectului fiind 

de 1.104.707,30 Euro (5.335.736,25 Lei) din care alocat de Uniunea 

Europeana 994,236.56Euro (4.802.162,58 Lei). Bugetul Universitatii 

„Ștefan cel Mare” din Suceava este de 124.313,72 Euro (600.435,26 

Lei). 

Obiectivul general al proiectului este promovarea eficientei energetice si 

a surselor de energie regenerabile prin activitati de educatie in 

universitati si comunitati care vizeaza utilizarea durabila a mediului in 

regiunile de frontiera.[…] 

Informatii suplimentare privind derularea proiectului New Energy 

Solutions in Carpathian area - NESiCA pot fi obtinute de la 

coordonatorul acestuia, sef de lucrari dr.ing. Constantin Ungureanu, 

tel: +40230216147, e-mail: costel@usm.ro. 
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Observatorul 
Astronomic trece de 
la Consiliul 
Județean Suceava 
înapoi în domeniul 
statului care 
urmează să-l 
transmită 
Universității 
Suceava 

www.newsbucovina.ro 
25.03.21 

Actualitate Consiliul Județean Suceava urmează să finalizeze, marți, procedura prin 

care Observatorul Astronomic din Suceava, aflat acum în proprietatea 

județului și în administrarea Universității din Suceava să fie transferat 

Guvernului României care să-l transmită în administrare USV. 

Un proiect de hotărâre urmează să fie discutat și supus aprobării 

Consiliului Județean Suceava în ședința de marți, 30 martie. 

În referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inițiat de 

vicepreședintele CJ Suceava, Cristinel Crețu, se arată că printr-o adresă 

transmisă la sfârșitul lunii februarie, Guvernul României solicită 

transmiterea imobilului Observatorul Astronomic „Planetariu” – clădire 

și teren aferent în suprafață de 1.335 mp, din domeniul public al 

Județului Suceava în domeniul public al Statului, în vederea dării în 

administrare a imobilului către Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

www.ziareaz.ro 
25.03.21 



Suceava, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și 

Cercetării.[…] 

În aceste condiții, Consiliul Județean Suceava a discutat în decembrie 

2018 un proiect de hotărâre prin care Observatorul Astronomic să 

treacă în administrarea Muzeului Bucovinei, dar aceasta a fost respinsă, 

la vremea respectivă președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus 

că va trebui găsită o soluție corectă, respectiv emiterea unei noi 

Hotărâri de Guvern prin care Observatorul Astronomic să treacă în 

administrarea USV. 

V.I. 
ADOMNICĂI 

Un bust al lui Franz 
Cavaler des Loges va 
fi amplasat în faţa 
sediului modernizat 
al Primăriei Suceava 

www.crainou.ro 
25.03.21 

Actualitate [...]Dar la capitolul „Cultură” al bugetului Sucevei, suma cea mai mare 

merge către Teatrul Municipal „Matei Vişniec” – 12,89 de milioane de 

lei. „Susţin activitatea teatrală, care trece, şi aceasta, printr-o perioadă 

grea” a precizat Ion Lungu. 

Fanfara „Maestro art” a municipiului reşedinţă este „creditată” cu 

120.000 de lei; corala „Ciprian Porumbescu”, premiată internaţional, 

are alocări de 100.000 de lei; Asociaţia „Arcanul” de pe lângă 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, va primi 50.000 de lei; pentru 

Festivalul de muzică uşoară „Romantic art”, disponibilul este tot de 

50.000 de lei.[...] 

Cezar Straton Monografie sportivă www.curentul.net 
25.03.21 

Istorie, Sport „Educaţia fizică şi activitatea sportivă în comuna Pârteştii de Jos”. 

Autori: prof. Strugariu Niculai, Kt. Strugariu Cezar Vasile şi dr. Ieţcu 

Ioan. 

Această monografie sportivă a fost editată în două volume, la Editura 

CCD „George Tofan” Suceava. Primul volum a apărut în anul 2014, fiind 

premiat de către Fundația Culturală a Bucovinei, iar cel de al doilea 

volum  a fost editat în anul 2020. 

Prezint căteva referiri asupra acestei  monografii, făcute de către 

specialiști ai domeniului sportiv: 

Prof. univ. dr. Petru Ghervan (decanul Facultății de Educație Fizică și 

Sport Suceava, Membru al Consiliului de Administrație al Federației 

Române de Handbal, Directorul Clubului Sportiv Universitatea 

Suceava)[…] 

 


