
Revista presei – JOI, 11 FEBRUARIE 2021 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

Laura Dinu Mutație nouă 
descoperită în 
România! Medicii 
sunt în alertă 

www.antena3.ro 
11.02.21 

__________ S-a descoperit o mutație nouă a coronavirusului la un pacient din 
Dorohoi. Tulpina este similară, din punct de vedere al contagiozității, cu 
cea din Marea Britanie. Potrivit reprezentanților DSP, pacientul a 
prezentat o formă ușoară și a fost supravegheat la domiciliu. 
 
Cinci pacienți din Botoșani au fost confirmați cu tulpini noi ale virusului, 
în urma unor analize efectuate de Laboratorul de Metagenomică și 
Biologie Moleculară, din cadrul Universității Ștefan cel Mare din 
Suceava. Potrivit reprezentanților DSP, patru dintre ei au fost 
diagnosticați cu tulpina britanică a virusului SARS CoV-2, iar un al 
cincilea cu o tulpină ale cărei origini nu sunt cunoscute.  
 
„Uniunea Europeană solicită să raportăm inclusiv aceste modificări, 
chiar dacă nu sunt incluse toate modificările prezente în tulpina 
britanică”, a declarat Mihai Damian, prorector Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava.  
 
„După cum știm, de la începutul pandemiei, a suportat mai multe 
mutații. Posibil și la noi în țară să fie mai multe mutații ale virusului și 
cei de la Universitatea din Suceava să ne aducă mai multe detalii.[…] 
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Lepădatu 

Continuă să crească 
numărul infectărilor 
cu tulpina britanică 

www.romania-actualitati.ro 
11.02.21 

Știri Continuă să crească numărul infectărilor cu tulpina britanică a 
coronavirusului, care este mai contagioasă. 
Până acum sunt 64 de cazuri; cele mai recente patru îmbolnăviri au fost 
confirmate în județul Botoșani, iar pentru o persoană încă se 
investighează, fiind vorba de o tulpină cu origine necunoscută. 
Reporter: Gina Poenaru – „Laboratorul de Metagenomică și biologie 
moleculară din cadrul Universității «Ștefan cel Mare» din Suceava a 
confirmat infectarea cu noua variantă britanică a virusului SARS-CoV-2 
în cazul celor trei probe prelevate de Direcția de Sănătate Publică 
Botoșani în localitatea Havârna, aflată în carantină tocmai din cauza 
numărului mare de îmbolnăviri într-un timp foarte scurt. Este vorba 
despre un bărbat în vârstă de 79 de ani și două femei în vârstă de 84 și, 
respectiv, 78 de ani, ultima dintre acestea fiind contact cu o persoană 
revenită de curând din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 
Suspiciuni au fost și în alte două cazuri din județul Botoșani, iar analizele 
de laborator au confirmat prezența tulpinii britanice la unul dintre ele, o 
femeie în vârstă de 52 de ani din Sulița. Al cincilea caz reprezintă un 
bărbat în vârstă de 60 de ani, cu patologie oncologică și care, spun 
reprezentanții DSP, a prezentat o mutație a virusului care încă este 
analizată de laborator.”, informează Rador. 
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„Jurnalul unui timp 
izolat” 

www.radiotop.ro 
10.02.21 

Educație Inspectoratul Școlar Suceava dispune de propria publicație, intitulată 
„Barometrul reușitei școlare”, iar ediția sa cu numărul 37 a avut tema 
„Jurnalul unui timp izolat”. Numărul 37 al revistei a apărut după 
izbucnirea crizei sanitare și are un design deosebit. Coordonatoarea 
publicației, inspectoarea Tatiana Vîntur, a declarat la Radio Top: 
„Coperta principală a fost realizată de o elevă talentată din Rădăuți, 
Miruna Popescu Popovici, și reprezintă o viziune optimistă a ceea ce 
crede o tînără că se va întîmpla într-un viitor sperăm nu prea îndepărtat, 
astfel încît triumful vieții să fie precum lumina pe care o dă curcubeul 
atunci cînd separă cele două medii. În numărul 37 apar mai multe texte 
culese la debutul pandemiei de COVID-19. De impact au fost liderii acelei 
perioade, pornind chiar de la mesajul plin de emoție al Papei și lecțiile de 
leadership ale lui John Maxwell. Au mai fost intervenții ale unor lideri 
excelenți din România: profesorul universitar Mircea Miclea, 
președintele Academiei Române, Aurel Pop, iar din județul nostru s-au 
remarcat prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, 
psihologul Alina Laura Ciupercovici, dar și jurnaliști care ne-au transmis 
un mesaj consistent de motivare și încurajare. Am acordat și pagini In 
Memoriam colegului nostru de la Inspectoratul Școlar Georgie Daniel 



Vlad, Dumnezeu să-l odihnească acolo, între îngeri (n.r. – profesorul 
Vlad s-a stins din viață în aprilie 2020)”. Revista „Barometrul reușitei 
școlare” apare sub egida Editurii Casei Corpului Didactic „George Tofan” 
din Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 


