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Coronavirus A ajuns sau nu noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie în 
România? Cel mai important este ca laboratoarele din fiecare stat să 
analizeze și să secvențieze virusul, în urma testelor PCR, precizează 
specialiștii. 
În România, acest lucru se realizează la Universitatea din Suceava, scrie 
Mediafax. Mihai Dimian, prorector al universității, spune că am putea 
afla dacă noua tulpină COVID circulă în România. A trimis deja solicitări 
la Timișoara și Craiova să transmită probe ale unor oameni veniți din 
Regatul Unit, în ultimele 14 zile, iar rezultatele le vom avea, după 
Revelion. 
„Până de Crăciun vom primi aceste probe. Ele trebuie stocate și 
transportate în condiții speciale. Observ că sunt acum tot felul de știri 
legate de depozitarea vaccinului. Ei, cam așa trebuie procedat și cu 
aceste probe. 
Până acum, noua tulpină a fost descoperită, pe lângă Marea Britanie, în 
Danemarca, Olanda și Italia. Nu sunt dovezi clare, dar britanicii spun că 
noua tulpină de coronavirus se transmite cu 70 la sută mai repede decât 
cea care a circulat în primul val al epidemiei”, a afirmat pentru Aleph 
News Mihai Dimian, prorector al Universității Suceava. 
„De cele mai multe ori virusul nu este mai activ, pentru că nu încearcă 
să își omoare gazda, ci să devină mai contagios, ca să se poată răspândi 
cu mai mare ușurință. În acest moment, când știm că virusul suferă 
mutații foarte repede și știm că avem această mutație, trebuie să luăm 
în calcul o campanie de vaccinare mult mai rapidă.”, a ținut să precizeze 
Radu Țincu, medic ATI de la Spitalul Floreasca. 
Raed Arafat, despre noua tulpină de coronavirus: „Cu 70% mai agresivă 
ca și infecțiozitate!” 
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Secretarul de stat în cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat că pacienții 
infectați cu noua tulpină de Covid-19 au aceleași simptome cunoscute 
până acum, dar că aceasta se răspândește mult mai repede. Arafat a 
transmis însă că nu trebuie să ne panicăm. 
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Sute de cadouri și obiecte de îmbrăcăminte/încălțăminte au ajuns în 
comunitățile sărace din județul Suceava, cu sprijinul voluntarilor 
Institutului Bucovina, studenți la specializarea Asistență Socială din 
cadrul USV 
6 voluntari de la specializarea Asistență Socială din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare" Suceava, au sprijinit în ultimele luni implementarea 
unor proiecte de incluziune socială, inițiate de Institutul Bucovina în 
comunitățile sărace din județ. Prin aceste stagii de practică, cunoștințele 
teoretice și-au găsit aplicabilitate în munca de teren. 
Anamaria Boca, Andreea Boca, Iuliana Buta, Roxana Canciuc, Alexandra 
Popovici și Anamaria Zugravu s-au deplasat de mai multe ori în perioada 
Octombrie - Decembrie, împreună cu specialiștii Institutului Bucovina, 
în cătunul Țâmpoceni din comuna Păltinoasa, unde au vizitat și 
completat anchete sociale pentru 75 de familii în grija cărora se află 
aproximativ 190 de copii.[…] 
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__________ „Noi acoperim deocamdată doar această nișă a suprafețelor care ar 
trebui să fie pădure, însă, în afara fondului forestier, există și terenuri 
agricole degradate, estimarea oficială fiind de 2 milioane de hectare – 
ceea ce ar reprezenta un program titanic - fără un angajament clar de la 
nivelul autorităților publice, împădurirea acestor suprafețe agricole 
degradate se face într-un ritm foarte lent, prin proiecte ale unor ONG-
uri și prin inițiative ale primăriilor”, a răspuns Ionuț Apostol, directorul 
executiv al organizației Pădurea de Mâine, referindu-se la suprafața 
care ar fi necesar să fie împădurită în România.[…] 
Pădurea de Mâine este o organizației care se axează pe sprijinul acordat 
proprietarilor de suprafețe de fond forestier, cu dificultăți de 
regenerare – adică  referim la păduri care au fost afectate de secetă, 
insecte, doborâturi de vânt, acolo unde pe hârtie apare că există o 
pădure, dar pe teren pădurea nu își revine. Organizația și-a început 



activitatea în anul 2017, cu obiectivul de a planta un milion de puieți, 
bazându-se pe o metodologie dezvoltată împreună cu specialiștii de la 
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și printr-o colaborare cu 
ocoale silvice de stat.[…] 
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Local Cooperarea dintre Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul Colegiului Tehnic 
„Alexandru Ioan Cuza”, a Asociației Studenților Universității “Ștefan cel 
Mare” Suceava, precum și a Asociației Studenților de la Facultatea de 
Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Științe 
Economice București, a dus la organizarea unei serii de activități cu tema 
„Cum e să fii student la ...?". 
Derulate online pe platforma Google Meet, acestea au fost programate, 
zilnic, de luni până vineri, de la ora 19:00, proiectul fiind moderat de 
către președintele Consiliului Școlar, Bogdan Ungureanu și membrii 
Biroului Executiv, sprijiniți de către consilierul școlar Laura Mihaela 
Cazacu.Prima etapă s-a derulat între 23-27 noiembrie 2020, împreună 
cu Asociația Studenților Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, în 
cadrul ei fiind realizate prezentarea video a facultății, socializarea între 
participanți, dar și jocuri interactive legate de oferta facultății. 
Tot în această primă etapă, la care au luat parte studenți ai Facultăților 
de Științe Economice și Administrație Publică, Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor, Educație Fizică și Sport, Drept și Științe 
Administrative, Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, 
elevilor participanți li s-au prezentat site-ul facultății, specializările 
existente și metodologia de admitere, a fost făcută și o scurtă 
prezentare a Asociației Studenților din Universitatea Suceava, 
reprezentanții acesteia răspunzând, într-o interactivă sesiune de 
întrebări și răspunsuri, tuturor curiozităților elevilor de la Colegiul 
Tehnic „Al. I. Cuza”. În a doua parte a proiectului, derulat între 7-11 
decembrie , au participat elevi din Suceava, Câmpulung Moldovenesc, 
Rădăuți și Vatra Dornei, fiindu-le prezentate toate facultățile din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, fiecare specializare fiind 
reprezentată de către doi studenți.[…] 

 


