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Sinteza articolului 

Carla Tănasie Mutațiile, noua 
provocare a 
pandemiei: „Cu cât 
se transmite mai 
mult, cu atât va da 
tulpini variate și va 
duce la o evoluție 
dramatică” 

www.digi24.ro 
02.02.21 

Actualitate Beatrice Mahler, manager Institutul Marius Nasta: Virusul încearcă să se 
adapteze. În momentul în care se adaptează se modifică astfel încât să 
supraviețuiască. S-a modificat, a reușit să supraviețuiască, organismul a 
pierdut, virusul a câștigat, dar a ieșit un virus mai puternic.[…] 
Și nu e doar greu să afli cu ce formă a virusului te lupți, ci și costisitor. 
Medicii nu pot descoperi în urma unui simplu test PCR dacă au de-a face 
cu o mutație a SARS-CoV-2, așa că e nevoie de analize complexe. În 
România, procedura se face în puține laboratoare, deși Comisia 
Europeană recomandă ca între 5 și 10% din testele pozitive să fie 
secvențiate. Doar că țara noastră nu-și permite deoarece laboratoarele 
sunt puține și costurile, mari. Unul din ele se află la Suceava. 
Mihai Dimian, prorector Univ. Ștefan cel Mare: Aici ne aflăm în 
laboratorul de metagenomică unde are loc partea de secvențiere și 
analiza datelor. Laboratorul în sine are o abordare multidisciplinară, nu 
putem face toate activitățile doar cu medici. Sunt biochimiști, 
informaticieni, electroniști care înceracă să asigure funcționarea acestui 
laborator. Costul echipamentelor e ridicat, în aceste două laboratoare au 
fost investiții de peste un milion de euro. 
Până acum, în România a fost depistată doar tulpina din Marea Britanie, 
din cele câteva care circulă deja mai peste tot în lume. Deși specialiștii 
spun că este cu până la 70% mai contagioasă, la noi au fost descoperite 
puține cazuri. Și nu pentru că ar fi puține, însă nu sunt identificate, 
deoarece se fac puține analize. În realitate asistăm la o transmitere 
comunitară cu tulpina din Marea Britanie, spun medicii. 
Mihai Dimian, prorector Univ. Ștefan cel Mare: Este făcută la nivel destul 
de scăzut din două motive – echipamente mai puține și resursa umană 
mai puțină. Unele comparații sunt surprinzătoare. Dacă ne comparăm cu 
Marea Britanie, numai în ianuarie a încărcat în această bază de date 
internațională peste 75.000 de probe. Deci înseamnă că au facut peste 
100.000. La noi au fost făcute câteva sute. Diferența dintre noi și Marea 
Britanie este de 1 la 1000. Nici PIB-ul României nu e ca al Marii Britanii. 
Trebuie să facem mai multe secvențieri, Danemarca are 20.000 de probe 
introduse, noi avem câteva sute.[…] 



N.B. În urma evaluării 
CNCS Rezultate 
foarte bune pentru 
editura USV 

www.crainou.ro 
01.02.21 

Actualitate În cursul anului 2020, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) 
a derulat un amplu proces de evaluare şi clasificare a editurilor şi 
revistelor cu profil umanist din România şi Republica Moldova, a 
transmis USV, printr-un comunicat de presă. 
În urma evaluării Editurii „Universităţii Ştefan cel Mare” din Suceava, 
patru dintre revistele ştiinţifice ale Universităţii – trei în domeniul 
filologie şi una în domeniul istorie şi studii culturale – au fost clasificate 
în categoria B. Este vorba despre revistele „Meridian Critic”, „ANADISS” 
şi „Atelier de traduction”, în domeniul Filologie, şi „Codrul Cosminului”, 
în domeniul Istorie şi studii culturale, reviste aflate deja de ani buni în 
prestigioase baze de date internaţionale. 
Mai mult decât atât, pentru domeniul Filologie, editura a fost clasificată 
în categoria B, alături de câteva dintre editurile prestigioase din 
România. 
Potrivit USV, clasificarea CNCS arată că editura universităţii sucevene 
face parte din categoria celor cu un impact semnificativ în domeniu, cu o 
vizibilitate considerabilă mai ales pe plan naţional, precum şi cu un 
potenţial evident de dezvoltare. 
„Conducerea Universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava acordă o 
importanţă deosebită dezvoltării Editurii USV, alocând toate resursele 
necesare, materiale şi umane, pentru ca, în viitor, să devenim mai buni, 
mai competitivi, într-o piaţă editorială aflată, an de an, într-o competiţie 
acerbă” a declarat coordonatorul editurii, lector univ. dr. Victor-Andrei 
Cărcăle. 

_________
_ 

Centrele de 
vaccinare în sălile de 
sport, o eroare 

www.radiotop.ro 
01.02.21 

Social Decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul Petru Ghervan, susține că dacă 
școala începe fără orele de educație fizică, atunci nu se mai poate vorbi 
despre sport. Totodată, el este de părere că decizia autorităților de a 
înființa centre de vaccinare anti-COVID în sălile de sport ale unităților de 
învățămînt nu este una tocmai fericită. Prezent în studioul Radio Top, 
decanul a declarat: „În momentul cînd s-a pus problema centrelor de 
vaccinare nu s-a gîndit nimeni, probabil, la momentul acela, la ceea ce se 
poate întîmpla, și este de înțeles pentru că școlile erau închise. Dar dacă 
se redeschid școlile și se va continua cu centrele de vaccinare în sălile de 
sport eu cred că e o eroare din toate punctele de vedere, inclusiv din punct 
de vedere al condițiilor epidemiologice. Adică, aduci în școală oameni 
despre care nu știi nimic, chiar dacă acele centre nu-s chiar în școli și 
există anumite trasee”. Profesorul Ghervan a adăugat: „Sînt saloane de 
nunți, sînt hale diverse care nu funcționează în momentul de față. Poate 



ar fi bine ca acolo să se relocheze centrele de vaccinare, pentru că e o 
masă mare de copii a căror sănătate depinde și de orele de educație 
fizică”. În municipiul Suceava, de exemplu, centre de vaccinare anti-
COVID au fost amenajate în sălile de sport de la Colegiul Național „Ștefan 
cel Mare”, Școala nr.9 „Ion Creangă” din Obcini, Școala nr.11 din 
Burdujeni și Școala nr.7 din Ițcani. Nici unul dintre aceste centre nu 
funcționează. 

_________
_ 

DSP Botoşani 
analizează mai 
multe probe, după 
ce trei tineri din 
judeţ au fost 
confirmaţi cu noua 
tulpină COVID în 
Germania 

www.qwer.ro 
01.02.21 

Generale DSP Botoşani a prelevat mai multe probe de la persoane din judeţ care 
au intrat în contact cu trei tineri confirmaţi pozitiv cu noua tulpină 
COVID-19 în Germania, a anunţat directorul instituţiei, Monica 
Adăscăliţei, potrivit Agerpres. 
Autorităţile din Germania au informat DSP Botoşani că trei tineri din 
judeţ cu vârste între 18 şi 28 de ani plecaţi la muncă în Germania au fost 
depistaţi cu noua tulpină COVID-19 la locul de muncă. 
Astfel, DSP a efectuat anchete epidemiologice la persoanele cu care 
tinerii ar fi intrat în contact în România. 
„Autorităţile din Germania ne-au informat că aceste persoane care au 
intrat pe teritoriul respectivei ţări ar fi fost depistate, în urma testării, cu 
tulpina nouă. Persoanele supuse anchetei sunt cele din familiile celor 
plecaţi la muncă în Germania", a precizat Monica Adăscăliţei, directorul 
DSP Botoşani. 
Potrivit acesteia, probele au fost transmise către laboratorul de analize al 
Universităţii „Ştefan cel Mare". 
Pe 8 ianuarie a fost confirmat primul caz cu noua tulpină de COVID în 
România, la o femeie din Giurgiu. Pe 22 ianuarie, au fost confirmați alți 
doi pacienți, iar pe 25 ianuarie a fost cofirmat cu noua tulpină un pacient 
din Suceava. 
Medicul Octavian Jurma a avertizat că în martie-aprilie, noua tulpină 
COVID va fi dominantă în România. 
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Emisiune Radio www.radioas.ro 
01.02.21 

Emisiuni 
„Asta da 
dimineață” 

Astăzi, 1 februarie 2021, începând cu ora 10:00, în studioul RADIO AS, 
în matinalul ASTA DA DIMINEAȚĂ, realizat de Vlad Florin Tudosă, s-a 
aflat Adrian Popoiu, primarul Orașului Siret.[…] 
Iar o a treia prioritate pentru orașul Siret, ne-a precizat primarul Adrian 
Popoiu, rămâne înființarea parcului știintific și tehnologic „EAST 
EUROPEAN BORDER Siret” în valoarea totală de 18.460.795,01 lei ce va 



fi implementat în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și 
Consiliul Județean Suceava cu finanțare nerambursabilă din Programul 
Operational Regional 2014-2020. 

_________
_ 

ConBucovina scoate 
la vânzare 
apartamentele din 
blocul pe care dorea 
să-l achiziționeze 
USV pentru a-l 
transforma în cămin 
studențesc 

www.newsbucovina.ro 
02.02.21 

Actualitate Firma de construcții suceveană CONBUCOVINA a scos la vânzare 
apartamentele din blocul pe care dorea să-l achiziționeze Universitatea 
Suceava pentru a-l transforma în cămin studențesc, tranzacție care nu s-
a mai realizat întrucât cele două părți nu au ajuns la un consens privind 
termenul. 
Conducerea USV caută în prezent noi spații în care să fie amenajate 
cămine studențești pentru soluționarea problemei lipsei de spații de 
cazare, iar în urma cercetării de piață a fost identificat un imobil aflat în 
proprietatea SC CONBUCOVINA SA, situat la o distanță mică de actualul 
campus. 
Corpul de clădire menționat ar fi putut fi transformat, prin 
recompartimentare, într-un cămin studențesc, rezolvând, în mare parte, 
problemele de cazare ale studenților. 
O comisie formată din reprezentanți ai USV a început negocieri cu 
investitorul imobiliar, negocieri care s-au derulat pe parcursul lunii 
decembrie însă nu au condus la un acord între părți. 
Situația a fost generată de faptul că suma minimă solicitată de 
constructor a fost mai mare decât suma maximă aprobată de Ministerul 
Educației pentru această achiziție, iar cele două părți nu au ajuns la un 
consens nici în ceea ce privește detaliile tehnice de predare – primire a 
imobilului. 
Firma CONBUCOVINA a postat deja un anunț că vinde apartamentele 
din acest bloc care a fost văruit în culorile universității și cu sigla USV. 

 

 

 

 

 

 

 


