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Sinteza articolului 

- Proiect USV, la final radiotop.ro 
23.07.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat că marți, 27 
iulie, se va desfășura Conferința de încheiere a proiectului „Împreună 
universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale 
inovative”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman. 
Conferința va avea loc online, începând cu ora 10.00, pe platforma 
Google Meet. Alături de USV, în proiect au mai fost implicate 
Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Constantin Brîncuși” 
din Tîrgu Jiu și Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca. Obiectivul 
general a constat în creșterea calității și eficienței învățământului 
universitar terțiar și non-academic tehnic în acord cu cerințele mediului 
socio-economic. 
Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 5,8 milioane de lei, din 
care aproape 5,68 milioane a reprezentat contribuția Uniunii Europene. 

- DSP Suceava anunță 
suspendarea 
activității pentru 
cinci centre de 
vaccinare din județ. 

ziare.com 
23.07.21 

- Vor rămâne deschise câte un centru de vaccinare în fiecare dintre orașele 
mai mari, un drive-through în Suceava și centrele mobile în Vama Siret 
și Aeroportul Salcea 
Directorul executiv al DSP Suceava, Dinu Sădean, a anunțat că de la 1 
august se suspendă activitatea în centrele de vaccinare sala de sport de la 
Școala „Miron Costin” Suceava, sala de sport de la Colegiul „Ștefan cel 
Mare” Suceava  și închiderea centrului mobil de la  Universitatea „Ștefan 
cel Mare” Suceava, Căminul Cultural Sf. Ilie, Căminul Cultural Salcea, 
Casa de Cultură „Al. Arșinel”  Dolhasca. 
„În acest fel, județul Suceava rămâne cu câte un centru de vaccinare în 
fiecare dintre orașele mai mari (Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, 
Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți și Siret) și un drive-
through în Suceava, precum și centre mobile în Vama rutieră Siret și 
Aeroportul Salcea. 
Până în data de 21 iulie 2021, în județul Suceava s-au vaccinat împotriva 
infecției cu SARS-CoV-2 91.723 persoane, dintre care 80.475 au primit și 
doza a II-a. 
În cursul zilei de 21 iulie a.c., s-au vaccinat în județul Suceava 317 
persoane dintre care 223 cu prima doză și 94 cu doza a doua. 
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Matheo Buzbuchi, 
de la Liceul Teoretic 
„Ovidius”, medalie 
de argint 
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- În perioada mai – iulie 2021 s-a desfășurat Concursul Internațional de 
Astronomie și Astrofizică. Competiția a avut 3 etape: etapa de calificare, 
constând în rezolvare de probleme și aplicații teoretice, etapa de 
rezolvare a unor teme date spre studiu și etapa finală, care s-a desfășurat 
sub monitorizarea organizatorilor, având ca obiect răspunsul contra timp 
(30secunde/întrebare) la 30 întrebări care vizau cunoștințe aprofundate 
de astronomie și astrofizică. 
Matheo s-a calificat la primele 2 runde, iar la a treia a obținut 20 de 
puncte, plasându-se în top7% dintre toți participanții, fiindu-i acordată 
medalia de argint. 
Începând din 26 Iulie 2021, elevul Liceului Teoretic „Ovidius”, însoțit de 
prof. Cristina Anghel, va participa la Olimpiada Națională de Astronomie 
și Astrofizică, organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
și de Societatea Științifică Cygnus. 
Rezultatul obținut de Matheo Buzbuchi la acest prestigios concurs 
confirmă pasiunea  și dedicarea elevilor și profesorilor liceului pentru 
domeniul astronomiei și astrofizicii. 

 

 

 


