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www.radiotop.ro Tableta zilei Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, își 
face timp în continuare să urmărească situația în ceea privește noul 
coronavirus, să o analizeze și să comunice. Într-o postare pe pagina sa 
de socializare, domnul Dimian, care a fost implicat activ în rezolvarea 
unor probleme cauzate de COVID, scrie: „Deși situația s-a înrăutățit în 
raport cu luna iunie, ea nu este una dramatică în România, însă ar putea 
deveni dacă vom continua cu petrecerile în grupuri mari și aglomerările 
de la mare. Pentru comparație, statul american Florida a avut în aceeași 
perioadă (27.06-26.07) aproximativ 292 de mii de cazuri, în timp ce 
România 19 mii, la o populație similară (21,5 milioane versus 20 
milioane), cu precizarea că în Florida s-au făcut de 3 ori mai multe teste. 
Priviți pozele de pe plajele din Miami din luna iunie și conferințele 
optimiste ale guvernatorului Floridei din aceeași perioadă înainte de a 
merge la petreceri sau pe o plaja aglomerată. Sigur că vom ajunge 
foarte mulți dintre noi să fim afectați de acest virus și că marea 
majoritate a celor afectați se vor vindeca. Însă, trebuie să prelungim cât 
mai mult acest moment, deoarece, pe lângă cei care nu se vor vindeca, 
vor mai fi alte zeci de mii care nu vor beneficia de asistență medicală 
adecvată pentru neglijența noastră de acum! Astfel încât vă urez spor 
la muncă, petrecere frumoasă în familie și vacanțe cât mai izolate!”. […] 
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Local Specialiștii Muzeului Județean Botoșani vor continua în acest an 
cercetările în două șantiere arheologice din județ. Date fiind 
constrângerile bugetare, în acest an au fost asigurate fonduri doar 
pentru șantierele din Ripiceni și Ștefănești. Chiar dacă sumele sunt 
modice, respectiv 10.000 de lei pentru Ripiceni și 5.000 de lei pentru 
Ștefănești, acest lucru nu afectează activitatea arheologilor dornici să 
scoată la lumină secrete ale Culturii Cucuteni. 



Luni, 27 iulie, arheologii Andreea Țerna și Stanislav Țerna au început 
activitatea în șantierul Ștefănești – Popoia. „Este un punct arheologic 
aparținând Culturii Cucuteni, Faza B. Anul trecut s-a făcut o scanare a 
întregului sit care ne-a dat o imagine foarte frumoasă. Acest sit are în 
jur de 18 hectare și este o așezare dispusă în cercuri concentrice, cu 
șanț de apărare și palisadă. Și dacă încă de acum doi ani semnalam 
descoperirea la  Ripiceni a unei locuințe gigant, a unei structuri de 
aproape o mie de metri pătrați în centrul așezării, o locuință similară a 
fost descoperită și în așezarea de la Ștefănești”, a declarat Aurel 
Melniciuc, directorul Muzeului Județean. Potrivit oficialului, scanările 
arheomagnetice reliefează amplasamentul locuințelor, structura 
așezării, dispunerea lor, planimetrie și multe alte informații foarte utile 
specialiștilor.[…] 
În 2010, arheologii botoșăneni în colaborare cu specialiști din Iași dar și 
de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au scos la lumină o 
mega-structură de acum 7000 de ani, folosită de misterioșii 
reprezentanți ai Culturii Cucuteni ce locuiau într-o uriașă așezare de pe 
malul Prutului. Specialiștii au apreciat că este vorba fie de un templu 
gigantic, fie de locuința unei importante căpetenii. Importanța acestei 
descoperiri este uluitoare, mai ales că este vorba despre o civilizație 
unicat răspândită din zona Carpaților până în Ucraina, reprezentată în 
special pe teritoriul județului Botoșani. 
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