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Ministerul Sănătății: 
trei noi cazuri de 
infectare cu noua 
tulpină de 
coronavirus 
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Știri actuala […]Tulpina britanică a Covid-19, mai contagioasă și mai agresivă, a 
apărut pe 8 ianuarie și în România. Vestea bună este că ambele vaccinuri 
sunt eficiente și împotriva tulpinii britanice. Mutația descoperită în 
decembrie 2020 la SARS-CoV-2 în Marea Britanie, denumită generic 
tulpina britanică, este mult mai contagioasă și poate avea o mortalitate 
cu 30% mai mare decât varianta obișnuită a virusului. 
Ulterior, au mai fost descoperite două mutații ale virusului, în Africa de 
Sud și Brazilia, dar aceste variante nu sunt la fel de agresive precum cea 
britanică. Una dintre mutațiile descoperite la tulpina britanică permit 
virusului să ofere rezultate fals-negative la unele teste rapide de depistare 
a Covid-19, ceea ce îl face mai greu de depistat și contribuie astfel la o 
rată mai mare de transmitere, arată o cercetare a Universității din 
Suceava, care a anunțat luni al patrulea caz de infectare cu această 
variantă a virusului în țara noastră. 
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Promovarea 
sănătății mintale în 
școală – 
oportunitate de 
dezvoltare 
profesională pentru 
profesorii din 
învățământul 
preuniversitar    
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Moldova / 
Suceava 

În luna ianuarie 2021, în cadrul proiectului PROMEHS – 
PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII 
MINTALE ÎN ȘCOALĂ, Facultatea de Științe ale Educației (USV) 
organizează cursul de formare adresat profesorilor din învățământul 
preuniversitar. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Inspectoratul Școlar al 
Județului Suceava fac 
parte dintr-un consorțiu european, format din universități și autorități 
publice din șapte țări 
europene, constituit pentru a elabora o linie de politică educațională 
menită să asigure promovarea sănătății mintale în școală, prin 
dezvoltarea unui curriculum validat științific. 
Proiectul propune în această etapă un amplu demers de cercetare – 
acțiune, prin care, în vederea validării științifice, curriculum-ul elaborat 
este testat în cele șase țări europene (Italia, Letonia, Croația, Portugalia, 
Grecia și România), fiind implicați peste 600 profesori si peste 6000 de 
elevi și părinți.[…] 
PROMEHS este primul curriculum de promovare a sănătății mintale 
elaborat în colaborare de cercetători, factori decizionali și asociații 
științifice din 7 țări europene, respectiv Croația, Grecia, Italia, Letonia, 



Malta, România și Portugalia. Mai multe informații pot fi accesate pe 
pagina web a proiectului www.promehs.org 
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Cursuri / 
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Mozaic 

Pe 28 ianuarie 2021, Institutul Francez din România participă la cea de-
a șasea ediție a Nopții Ideilor, un eveniment internațional organizat de 
Institutul Francez de la Paris pe cinci continente, în 75 de țări. 
PROGRAM 
20:30 – 21:30 
Masa rotundă „Identități revizitate, apropiere și gen” 
Online, Facebook – Institut français Iași, via Zoom 
 
Invitați: Diana Margarit, conferențiar, Facultatea de Filosofie și Științe 
Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași; Snejana Druta-
Sulima, conferențiar, Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” din 
Iași; Ovidiu Gavrilovici, profesor, Facultatea de Psihologie și Științe ale 
Educației, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași 
 
Moderatoare: Simona Manolache, conferențiar la Facultatea de Litere și 
Științe ale Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
Simona-Aida MANOLACHE este conferențiara la Facultatea de Litere și 
Științe ale Comunicării de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Preda lingvistica franceza, teoria traducerii și didactica FLE. După o teza 
despre anafora în franceză și româna, s-a interesat în mod special de 
predarea/învățarea limbii franceze în România, publicând articole și 
colaborând în cadrul unor proiecte internaționale de cercetare (CECA – 
Cultures d’enseignement, cultures d’apprentissage, MEPRID – 
Méthodologies et pratiques innovantes en didactique du FLE). Este, de 
asemenea, membra a comitetului redacțional al revistei „Meridian 
critic”, al cărei număr pe 2021 îl va coordona, pe tema „Femei și cariere” 
in literatura.[…] 

 

 

 


