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Știri Sănătate Un nou caz de infectare cu tulpina britanică, mai virulentă, a SARS-CoV-
2, a fost identificat și la Suceava, la o persoană care a călătorit recent în 
Marea Britanie. Anunțul a fost făcut de Universitatea „Ștefan cel Mare”, 
unde a fost realizată analiza. Este al patrulea caz de infectare cu tulpina 
britanică, însă specialiștii suceveni lucrează în continuare la alte probe 
asupra cărora există suspiciunea că ar putea fi forme mutante din Africa 
de Sud sau Brazilia. 
Proba biologică a fost recoltată la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan 
cel Nou” din Suceava de la un pacient cu un istoric recent în Marea 
Britanie. 
Tulpina secventială a fost descoperită într-un lot de 20 de probe analizate 
în ultima săptămână în Laboratorul de Metagenomică și Biologie 
Moleculară al Universității, probe transmise de Institutul Oncologic 
„Prof. Dr. Ion Chiricuţă” din Cluj – Napoca, Universitatea de Medicină și 
Farmacie din Craiova și Spitalul Județean de Urgență Suceava. 
În continuare, celelalte 19 probe neasociate tulpinii britanice  vor fi 
analizate pentru a stabili prezența mutațiilor caracteristice altor noi 
variante, precum cele identificate recent ca provenind din Africa de Sud 
și Brazilia, ce se consideră a avea, de asemenea, un grad mai mare de 
transmisibilitate. 
Totodată, vor fi analizate independent toate mutațiile înregistrate în 
probele secvențiate, din punctul de vedere al impactului epidemiologic 
pe care ar putea sa-l aibă. 
Comisia Europeană a recomandat ţărilor Uniunii să-şi perfecționeze 
strategia de testare pentru idetificarea noilor tulpini, iar ca primă urgență 
este sporirea numărului de teste de secvenţiere genomică până la cel 
puţin 5%, dar preferabil 10%, din rezultatele pozitive. În cazul României, 
asta ar însemna între 5.000 şi 10.000 de teste pe lună. La Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava se pot secvenţia lunar aproximativ 500 de 
probe, în condiţiile în care sunt furnizate consumabilele necesare şi este 
asigurată dublarea personalului specializat al laboratorului, costurile 
consumabilelor necesare per probă pentru tehnologia de secvenţiere 
folosită de USV situându-se sub 1000 lei”, se arată în comunicatul 
Universității din Suceava. 
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Slujba de Pomenire 
a Părintelui 
Mitropolit 
Bartolomeu Anania, 
la zece ani de la 
chemarea 
Înaltpreasfinției sale 
la Domnul 
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Religie […] Slujba de pomenire din 23 ianuarie 2021 a fost oficiată de 
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți. 
La Slujba de pomenire au fost invitate personalități de la Universitatea 
,,Ștefan cel Mare” Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și 
Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Arhidiaconul lector univ. dr. 
Vasile Demciuc a condus delegația Universității ,,Ștefan cel Mare”, 
prezentă la Slujba de pomenire, evocând personalitatea marelui ierarh și 
om de cultură Bartolomeu Valeriu Anania, alături de doamna inspector 
de religie Daniela Ceredeev și Stavrofora Maria-Magdalena Gherghina, 
stareța Mănăstirii Dragomirna. 
Simpozionul național ,,Valori Naționale în creația Mitropolitului 
Bartolomeu Valeriu Anania”, organizat împreună cu Fundația 
,,Mitropolitul Bartolomeu” Cluj-Napoca, în parteneriat cu Arhiepiscopia 
Sucevei și Rădăuților, Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava, 
Inspectoratul Școlar Județean  Suceava, Fundația Social Culturală 
Victoria, Mănăstirea Dragomirna, Seminarul Teologic Liceal Ortodox 
,,Sfântul Mitropolit Dosoftei” Suceava și Parohia Șcheia I, Suceava, a 
ajuns la ce-a de-a VIII-a ediție. Această ediţie, amânată din cauza 
pandemiei, va fi reprogramată pentru 11-12 iunie 2021. 
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Comunicat de 
presă 

„Francofonia în comunitate” este un proiect francofon iniţiat de Centrul 
de Reuşită Universitară al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava în 
colaborare cu Asociaţia „Alianţa Franceză din Suceava”/Biroul Francez 
Suceava, cu sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei, unic în 
România, datând din anul 2012, care îşi propune să încurajeze învăţarea 
limbii franceze şi să promoveze valorile Francofoniei în comunitatea 
suceveană. 
Miercuri, 27.01.2021, ora 18:00, Biroul Francez invită francofonii şi 
francofilii suceveni să participe la conferinţa: „Învăţământul bi-
plurilingv în Africa: franceza şi limbile africane în sistemul de 
învăţământ”, susţinută online de dna Ndjeme Sow, sociolingvist, cadru 



didactic-cercetător al Universităţii „Assane Seck” din Ziguinchor, 
Facultatea UFR Litere, Arte şi Ştiinţe Umaniste, specialitatea Litere 
Moderne. 
Întâlnirea cu invitata senegaleză oferă posibilitatea de a dialoga pe detalii 
ale temei propuse, dar presupune şi un schimb de experienţă vizând 
realităţi comune. […] 

 

 

 

 

 

 

 


