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Actualitate Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, a declarat sâmbătă, la News Bucovina, că cercetătorii 
universității au reușit secvențierea genomului SARS-CoV-2. Din primele 
informații, care urmează să fie și confirmate, virusul din județul 
Suceava are caracteristici mai apropiate de cel din Spania. 
 
El a explicat că demersul cercetătorilor suceveni a fost făcut pentru a 
cunoaște „adversarul”, respectiv cum acționează SARS-Cov-2, virusul 
care determină boala Covid-19, pentru a putea oferi tratamente 
adecvate în lupta cu boala și informații esențiale în ceea ce privește 
dezvoltarea unui vaccin. […] 
Universitarul a arătat că din secvențierea făcută de cercetătorii 
suceveni nu s-a constatat însă acest lucru și că genele oarecum 
specifice acestui virus nu au suferit mutații atât de mari încât să nu 
poată fi detectate la testare. 
 
El a spus că la o probă analizată s-au identificat 33 de mutații față de 
virusul original din China. 
„Sigur că o parte dintre aceste mutații au fost făcute de parcurs. Dacă 
la noi virusul a ajuns din Italia, o parte din mutații au fost făcute acolo, 
dacă a ajuns din Spania, de asemenea” a spus Mihai Dimian. 
 
Profesorul universitar a subliniat că un prim aspect legat de acest virus 
este să fie cunoscut, iar în funcție de mutațiile suferite să se constate 
dacă acțiunea lui este mai severă sau mai puțin severă, pentru a se oferi 
tratamente adecvate. 
O altă întrebare la care va răspunde această cercetare este de unde a 
ajuns virusul în județul Suceava. 



El a arătat că până acum s-au analizat 63 de probe, fiind selectate inițial 
93 care îndeplineau condițiile cerute, care să acopere o răspândire cât 
mai mare atât ca vârstă, tip de severitate, distribuție între genuri. 
 
„Am identificat 292 de mutații pe aceste 63 de probe, iar cea mai mare 
a fost cu 33 de mutații” a spus Dimian. 
În baza de date internațională sunt, în prezent, 51 de probe din 
România, din 57.000 existente acolo, iar cercetarea USV a vizat până 
acum doar județul Suceava, urmând ca, în baza proiectului câștigat, să 
se analizeze probe din întreaga țară. Astfel, numărul probelor din 
România va fi deja dublat. Aceste probe trebuie comparate cu mii de 
alte probe din lume, pentru a se stabili asemănările. 
 
„Am comparat cu câteva probe și suntem mai apropiați de Spania, 
decât de Italia, cum ne-am fi așteptat. Este posibil ca noi, care aveam o 
mare grijă pentru Italia, și opream la graniță pe toată lumea și îi 
carantinăm, am lăsat în anumite zile libere Spania, să fii venit acele 
câteva cazuri, iar din acele cazuri, de fapt, să se fi răspândit mai mult în 
această zonă” a spus Dimian. 
El a mai arătat că patru probe analizate au conexiune cu Germania, iar 
probele conectate cu Spania au și conexiuni cu Italia, dar Spania e cea 
mai apropiată de structura virusului din județ. 
[…] 
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Social Prorectorul USV Mihai Dimian a informat că cercetătorii suceveni au 
secvenționat genomul coronavirusului, universitatea suceveană fiind 
un exemplu de bune practici. Astfel, acesta a subliniat că Universitatea 
din Suceava, deși este una relativ mică, în comparație cu cele din 
Timișoara, Cluj sau București, sau chiar cu instituțiile de cercetare din 
țară, a reușit o performanță pe care giganții de profil nu au putut să o 
atingă: secționează genomul noului coronavirus SARS-COV-2 pentru 
România. 
„Faptul că facem la Suceava această secvențiere, pentru că România, 
cu toate instituțiile ei de cercetare nu este în stare să facă lucrul acesta, 



este o problemă, însă așa putem arăta că poți face lucruri mari și cu 
resurse puține. Trebuie să promovezi oamenii care sunt într-adevăr 
valoroși. Noi, cei implicați, stăm aici la universitate zi și noapte și uite 
că apar rezultate extraordinare pentru România”, a explicat 
prorectorul Mihai Dimian. 
 
De altfel, acesta a precizat că cercetătorii din America și din Italia au 
fost foarte încântați că Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava li 
se alătură, în numele României, în elucidarea misterului noului 
coronavirus. 
 
„Faptul că cel care coordonează studiul în Italia a acceptat, din start, să 
colaboreze cu noi, fără să îi oferim nimic și faptul că avem colegi în 
Statele Unite care, de asemenea, s-au arătat foarte dornici să ne 
sprijine, cred că sunt semne foarte bune în această direcție”, a subliniat 
Mihai Dimian. 

__________ Cercetător 
imunolog: Un 
pacient confirmat 
pozitiv COVID nu 
este neapărat și o 
persoană care 
poate contamina pe 
alții 
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__________ Dr. Radu Ciornei, cercetător în cadrul Universității Suceava, și specialist 
în imunologie, microbiologie și genetică moleculară, a declarat, luni, la 
Subiectul Zilei de la News Bucovina, că o persoană care este confirmată 
pozitiv cu infecție SARS-CoV-2 nu este neapărat și o persoană 
contagioasă. 
 
El a spus că prin analizele care se fac nu se măsoară infecțiozitatea, ci 
dacă persoana respectivă are părți din virus, mort sau viu, în gât. 
„La un om testat pozitiv noi nu măsurăm infecțiozitatea sa, ci măsurăm 
dacă are bucăți de virus în gât. Viu sau mort. Oamenii pot elimina bucăți 
de virus din plămâni. De exemplu un om s-a vindecat. Două zile la rând 
face teste negative. După zece zile el poate să elimine virus mort din 
plămâni și testul său este pozitiv. Dar el nu mai poate infecta pe 
nimeni”, a explicat cercetătorul sucevean pentru Newsbucovina. 
El a menționat că modul clar de a ști dacă omul este contagios este fie 
prelevată cultură din exudatul faringian și să fie cultivată. 

www.ziuanews.ro 
13.07.20 



„Dacă virusul se cultivă înseamnă că virusul e viu și omul acela poate 
contamina pe alții”, a precizat dr. Radu Ciornei. 
 
El a subliniat că nu este deontologic să nu se spună oamenilor că un 
test pozitiv nu înseamnă neapărat că ai virusul viu în tine, ci că poți să 
ai doar bucăți de virus mort. 
 
Ciornei consideră total defectuos modul de raportare făcut de Grupul 
de Comunicare Strategică și crede că ar trebui prezentate numărul de 
noi teste făcute și nu retestările și câte dintre acestea sunt pozitive. 

N.B. Ana-Maria 
Antonesei, 
mențiunea I 

www.crainou.ro 
13.07.20 

Spiritual Masteranda Ana-Maria Antonesei a obținut mențiunea I la concursul 
„Mot a monde”, organizat de Organizația Internațională a Francofoniei 
și Agenția Universitară a Francofoniei. Anul trecut, tot o studentă a USV 
a câștigat concursul. Dintr-un comunicat al USV aflăm că, în data de 6 
iulie 2020, Institutul Francez din Cluj a publicat rezultatele concursului 
„Mot a monde”, pe care îl organizează de 10 ani în parteneriat cu 
Organizația Internațională a Francofoniei și Agenția Universitară a 
Francofoniei. Studenți din 13 universități românești au participat la 
concursul de traducere, propunând versiuni în limba română ale unui 
text extras din romanul „Le Tranquille Affligé”, scris în limba franceză 
de autorul canadian contemporan Gilles Jobidon. Ana-Maria 
Antonesei, masterandă în anul al II-lea la masteratul Teoria și practica 
traducerii, din cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării a 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a obținut mențiunea I, 
repetându-și astfel performanța din 2018. 
 
În 2019, premiul I la acest concurs i-a fost decernat unei alte 
masterande sucevene, Iulia-Ioana Bădăluță, care s-a remarcat pe plan 
național și în 2020, primind o mențiune la Concursul de traduceri 
literare și de specialitate pentru elevi și studenți organizat în zilele de 
15-16 mai de Cercul de traduceri literare și de texte de specialitate al 
Universității din Alba Iulia. 
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Eveniment Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu 
Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) – Filiala Suceava, având ca 
parteneri Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava și Asociația 
Italienilor din România (RO.AS.IT), organizează cea de-a IV-a ediție a 
Simpozionului național cu participare internațională „Contribuția 
bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul românesc”. 
 
Această nouă ediție a Simpozionului internațional, dedicat Zilei 
Internaționale a Cărții și a Drepturilor de Autor și Zilei Bibliotecarului în 
România, se dorește a fi un spațiu al dialogului aflat sub semnul 
DIVERSITĂȚII, bazat pe un potențial cultural și intelectual puternic, aflat 
în așteptarea descoperirii și a valorizării sale în instituția numită 
Bibliotecă. 
 
În condițiile speciale create ca urmare a pandemiei SARS-CoV2, acest 
simpozion tradițional se va organiza online, pe 16 iulie 2020, începând 
cu ora 9:00. 
 
Manifestarea include participarea unui număr de peste 50 de invitați 
din universități, școli, biblioteci publice din țară și străinătate 
(Republica Moldova, Ucraina, Franța, Italia). 
 
Printre temele supuse dezbaterii acestei ediții a Simpozionului dedicat 
diversității culturale în spațiul românesc menționăm: Biblioteca 
universitară și actualitatea funcționării ei – Ardeleanu Sanda-Maria; 
Budui Anișoara; Cobzaru Liliana;  Emigrația la muncă ieri și azi – Nihil 
nove sub sole – Mixich Rodica; Tezaurul de carte rară și documente de 
arhivă al comunităților germană și armeană din Bucovina istorică – 
studiu de caz – Derla Corina; Biblioteca Multiculturală – Viitorul Prezent 
– Zanet Elena; Valorizarea colecțiilor de bibliotecă: prolegomene la un 
studiu bibliografic al presei agricole românești din secolul al XIX-lea – 
Bitere Sanda Beatrice; Activitatea bibliotecii școlare în Societatea 
digitală – Andrei Avasiloaie Lăcrămioara; Valorificarea în plan educativ 
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www.stirilevivafm.ro 
14.07.20 



a proiectelor de lectură – Popa Iuliana; – Tehnologiile moderne între 
prezent și viitor – Țuca Mariana Silvia; Cartea în era digitală – Ciurea 
Anghel Mihaela Lorelai; Promovarea proiectelor culturale în centrul de 
documentare și informare – Boicu Mattyllena; De la biblioteca clasică 
la biblioteca naturii – Ungureanu Nicoleta Alexandra ș.a. 
 
Lucrările Simpozionului organizat de Biblioteca USV vor fi publicate 
într-un volum științific. Menționăm că evenimentul beneficiază de 
finanțare, prin Ministerul Educației și Cercetării, pentru susținerea 
manifestărilor științifice. 

Ecaterina 

Dinescu 

Galatia 2020. 
Expertiza medico-
legală psihiatrică în 
cauze penale 

www.lapsihiatru.ro 
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__________ Despre această temă va vorbi, la Conferința Europeană de Psihiatrie și 
Sănătate Mintală „Galatia 2020”, care va avea loc în perioada 20-24 
iulie, Prof. Univ. Dr. Călin Scripcaru, medic primar legist. 
 
Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa” Iași și al 
Facultății de Drept a Universității „Al. I. Cuza” Iași, Călin Scripcaru este 
medic legist la Institutul de Medicină Legală din Iași și profesor 
universitar la Facultatea de Drept și Științe Administrative a 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
Este doctor în medicină (specializarea psihiatrie medico-legală), 
membru corespondent al Academiei de Științe Medicale și a Academiei 
Oamenilor de Știință din România, membru al Societății Române de 
Medicină Legală, al International Academy of Legal Medicine, membru 
fondator și secretar al Academiei Balcanice de Științe Forense (B.A.F.S), 
reprezentant național al International Association for Suicide 
Prevention. 
[…] 

 


