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Sinteza articolului 

- „Salonul de 
primăvară” al 
Asociaţiei de artă 
„Nicolae Tonitza”, 
vineri, la USV 

centruldepresa.ro 
07.04.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), Asociaţia de artă 
„Nicolae Tonitza”, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și 
Cenaclul Litere USV organizează vineri, 9 aprilie, la ora 17:00, „Salonul 
de primăvară” al Asociaţiei de artă „Nicolae Tonitza”. 

N.B. 
 

USV a depistat 
primul caz de 
infectare din 
România cu E484K 

crainou.ro 
07.04.21 

- Este vorba despre o nouă tulpină a SARS-CoV-2, ce poate reduce 
eficienţa vaccinurilor împotriva virusului 
Noua variantă de coronavirus, prezentând atât caracteristicile tulpinii 
britanice (B1.1.7), cât şi mutaţia E484K, ce poate reduce eficienţa 
vaccinurilor împotriva virusului, a fost identificată şi în România, pe baza 
secvenţierilor efectuate la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 
Proba biologică a fost recoltată la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan 
cel Nou” din Suceava, de la un pacient fără un istoric recent în Marea 
Britanie, a anunţat USV. 
Redăm comunicatul semnat de prorectorul USV, Mihai Dimian. 
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- O nouă tulpină a 
coronavirusului, 
descoperită lângă 
granița cu Ucraina 

interregionews.eu 
07.04.21 

- Este, în prezent, relativ scăzută (doar 43 de cazuri sunt prezentate în 
raportul britanic al 1 aprilie 2021), principala preocupare este capacitatea 
variantelor care conţin mutaţia E484K de a prezenta o rezistenţă mai 
mare la anticorpii generaţi de vaccin, reducând astfel eficacitatea 
vaccinurilor.”, se specifică într-un raport al Universităţii „Ștefan cel 
Mare” din Suceava (USV). 

D.P. Şapte noi stații de 
încărcare pentru 
automobilele 
electrice în 
municipiul Suceava 

obiectivdesuceava.ro 
08.04.21 

- În municipiul Suceava vor fi amenajate șapte noi stații de încărcare 
pentru autovehicule electrice, a anunțat primarul Ion Lungu. „Avem 
aprobarea de la Agenția Fondului de Mediu pentru montarea a 7 stații de 
încărcare pentru autovehicule electrice. Am semnat contractul și suntem 
la licitație”, a spus Ion Lungu. Două stații de încărcare vor fi amplasate 
pe Bulevardul Ana Ipătescu (în parcarea Hotelului Bucovina), alte două 
pe strada Universității (în zona Universității „Ştefan cel Mare”) și câte 
una pe strada Vasile Alecsandri, strada Republicii (în spatele 
magazinului Bucovina) și pe strada Gheorghe Doja (în zona rezidențială). 
Primarul Ion  Lungu a precizat că municipalitatea încurajează cetățenii 
să-și cumpere mașini electrice arătând că aceștia sunt scutiți de plata 
impozitului pe astfel de mașini și de plata locului de parcare. El a reiterat 



că Primăria Suceava este singura din țară care va avea în curând 
transport public local integral electric. 

 

 

 


