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INSP: Tulpina UK a 
coronavirusului 
circulă deja în 
jumătate din 
județele țării și 
există o 
probabilitate mare 
de a cuprinde întreg 
teritoriul României 
în viitorul apropiat. 
Noile evidențe arată 
severitatea mai mare 
a bolii la vârstnici 
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Analize Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) avertizează, în primul 
raport privind răspândirea tulpinei UK a coronavirusului în țara noastră, 
că aceasta circulă deja în jumătate din județele țării și „există o 
probabilitate mare de a cuprinde întreg teritoriul României în viitorul 
apropiat”. „Varianta SARS-CoV-2 linia genetică B.1.1.7 circulă deja în 
jumătate din județele țării și există o probabilitate mare de a cuprinde 
întreg teritoriul României în viitorul apropiat. Sunt necesare eforturi 
conjugate pentru realizarea secvențierilor și comunicarea rezultatelor la 
DSP și CNSCBT cât mai curând după finalizarea investigațiilor de 
laborator, în vederea realizării rapide a anchetelor epidemiologice și a 
instituirii măsurilor necesare față de cazuri și contacți, având în vedere 
transmisibilitea crescută a acestei variante și, conform ultimelor evidențe 
sosite dn UK, severitatea mai mare a bolii pe care o generează la 
vârstnici”, se arată în raportul INSP. ână în prezent, în România au fost 
identificate 136 de cazuri de infectare cu noua tulpină din 499 de 
secvențieri realizate, rata de confirmare fiind de 27,3%. Analizele au fost 
făcute în doar patru laboratoare: Institutul „Catancuzino”, Institutul 
„Matei Balș”, MedLife și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Cele mai multe cazuri confirmate s-au înregistrat la grupa de vârstă 45-
54 ani. Marea majoritate a cazurilor (95,6%) au avut vârsta mai mare de 
25 de ani. Au fost înregistrate 2 cazuri cu vârsta sub 1 an, ambii copii 
provenind din focare familiale de COVID-19. Se observă un număr 
evident mai mare de cazuri la sexul masculin la 55-64 de ani, respectiv la 
sexul feminin la 25-34 de ani. „Prin aceasta nu se poate concluziona că 
varianta B.1.1.7 este mai frecventă la bărbații din grupa de vârstă 55-64 
de ani, respectiv la femeile din grupa de vârstă 25-34 de ani, ci doar că 
acestea sunt datele valabile pentru grupul de cazuri analizat, cazuri care 
nu provin dintr-un screening sistematic”, se arată în raport. În urma 
anchetelor epidemiologice realizate, direcțiile de sănătate publică 
județene și a municipiului București nu au menționat nicio legătură 
epidemiologică identificată pentru 77 de cazuri (57%). Călătoria în 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost menționată 
pentru numai 5 cazuri (4%). 49 de cazuri (36%) au avut contact cu cazuri 
confirmate cu noua variantă B.1.1.7 și au fost parte componentă a unor 



focare familiale sau de colectivitate. Un caz a fost încadrat ca infecție 
asociată asistenței medicale (IAAM), locul probabil al transmiterii fiind 
spitalul. Pentru 2 cazuri contactul probabil a avut loc în familie, respectiv 
la locul de muncă (sursa probabilă nu fusese investigată prin 
secvențiere). 
De la 2 cazuri nu au putut fi obținute informații din cauza refuzului, 
respectiv a imposibilității contactării telefonice a persoanei. 
„Proporția cea mai mare fiind a cazurilor la care nu a putut fi identificată 
nicio legătură epidemiologică, acest fapt denotă circulația deja intensă a 
variantei B.1.1.7 a SARS-CoV-2 în comunitate”, subliniază INSP. 
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- Președintele Colegiului Județean al Medicilor Suceava, doctorul chirurg 
Sorin Hîncu, este de părere că la Suceava nu este necesară o Facultate de 
Medicină, așa cum își dorește de cîțiva ani conducerea Universității 
„Ștefan cel Mare”. Chirurgul a explicat, la Radio Top: „Universitatea 
suceveană este una foarte bună, de top. Aici sînt secții foarte bine dotate 
și cu rezultate deosebite. La Suceava nu cred că e nevoie de o facultate de 
Medicină, din cauză că în România sînt aproximativ 10 astfel de facultăți 
care scot în fiecare an serii de medici. Pe lîngă cele consacrate, de la Iași, 
București, Cluj, Timișoara și Craiova, mai sînt facultăți de Medicină la 
Tîrgu Mureș, Oradea, Sibiu, Brașov, Constanța și Galați. Nu știu exact cît 
de bine sînt pregătiți viitorii doctori, dar cam jumătate din acele facultăți 
funcționează cu profesori din alte părți. De pildă, la Oradea vin profesori 
de la Cluj, iar la Galați vin profesori de la București și de la Iași. La 
Suceava de unde să mai vină profesori, de la Iași?” Oricum, președintele 
Colegiului Județean al Medicilor consideră că investiția nu ar putea 
deveni funcțională în mai puțin de 5-6 ani, avînd în vedere că e nevoie, 
printre altele, de aprobări, de studiu de fezabilitate, de proiect și, 
bineînțeles, de finanțare. Sorin Hîncu a conchis: „Înființarea unei 
facultăți de Medicină la Suceava ar fi doar pentru palmares”. 
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- [...]„Laboratoare regionale specializate și autorizate sunt destinate 
satisfacerii necesităților existente în domeniile siguranței alimentare, a 
securității alimentare, a siguranței mediului, precum și în domeniul 
încercării și caracterizării materialelor, dar și în sprijinirea efectuării 
cercetărilor aplicative avansate din cadrul Universității <Ștefan cel 
Mare> Suceava. Laboratoarele urmează să deservească și partenerii 
Clusterului regional inovativ de bioeconomie”, a explicat Gheorghe 
Flutur. 
Laboratoarele grupului, concepute ca unități de cercetare-dezvoltare 
avansată, sunt și furnizoare de servicii de specialitate competente, fiind 



organizate astfel: laborator central și de cercetare; laborator de siguranță 
alimentară și securitatea alimentară cu compartiment de microbiologie; 
laborator de mediu pentru analiza apei, aerului, solului și analize 
pedologice; laborator pentru încercarea și caracterizarea materialelor 
metalice, a materialelor polimerice, a lemnului și textilelor. 
Până în prezent, în vederea depunerii cererii de finanțare, a fost elaborată 
Fișa de proiect, depusă la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 
Conform acestei fișe, valoarea estimată a investiției „Grup de laboratoare 
regionale autorizate“ este de 10.700.000 euro, fără TVA. 
Fișa de proiect a fost declarată admisă și selectată în portofoliul de 
proiecte al Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare 
Inteligentă a Regiunii Nord-Est. 

- Construcție cu 10 
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- Un subiect intens dezbătut în aceste zile este intenția Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava  de a construi o clădire nouă, în extinderea 
Corpului E al USV, către parcul Universității. Semnalul de alarmă a fost 
tras mai înainte pe rețelele de socializare, unde s-a „deconspirat” intenția 
universității sucevene de a construi în parc o clădire cu parter și 10 etaje. 
Mesajul a fost preluat de către viceprimarul USR al municipiului 
reședință de județ, Teodora Munteanu, care lansat în același spațiu 
online, o consultare publică, susținută de USR Suceava, privind 
oportunitatea acestei investiții ce va urma să fie propusă spre votare 
plenului consiliului local municipal. 
Nedorind să influențăm într-un fel sau în altul consultarea publică 
declanșată online de USR Suceava, prezentăm cele două puncte de 
vedere diferite legate de acest proiect: pe cel al viceprimarului Teodora 
Munteanu, inițiatoarea consultării publice și pe cel al prorectorului 
Universității, prof. univ. dr. Mihai Dimian, amândouă fiind preluate de 
pe paginile de socializare ale celor doi: Teodora Munteanu, viceprimar 
USR al municipiului Suceava: 
 Consultare publică privind intenția Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava de extindere Corp E cu spații de cercetare și învățământ P+10 
etaje  în parcul Universității. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” intenționează construirea unui bloc de 
10 etaje, destinat cercetării și învățământului, pe o parcelă de teren 
aparținând Primăriei municipiului Suceava, pe locul actualei parcări din 
vecinătatea Direcției Silvice Suceava. 
Parcul Universității este cea mai mare zonă verde din cartierul Areni și 
una din cele mai mari din zona centrală, acoperind 3 hectare. 



O clădire în plus în acest parc atât de agreat de către copii și părinți 
deopotrivă, va genera mari nemulțumiri în rândul sucevenilor, sufocați 
deja de trafic, praf și poluare. În plus, clădirea de 10 etaje va domina și 
pune în umbră două constructii emblematice pentru oras – corpul A al 
Universitatii și clădirea Directiei Silvice. 
O construcție precum cea propusă ar putea modifica definitiv aspectul 
actual al zonei Areni, vă invităm pe toți cei interesați să ne transmiteți 
opiniile dumneavoastră referitoare la acest proiect. 
 Mihai Dimian, prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava: 
 O propunere de sediu al Facultății de medicină și științe biologice, ca 
extensie a corpului E, pe zona actuală de parcare de la intrarea laterală a 
corpului E. 
Este prematur să se vorbească despre o construcție atunci când nici 
măcar PUZ-ul nu este propus însă, pentru că s-au lansat în spațiul public 
tot felul de imagini inventate, aș prefera să discutăm măcar despre o 
imagine concretă care a inițiat, în fapt, aceste demersuri din partea 
universității. 
Din păcate, se face o confuzie între nivelul efectiv al unei construcții și 
nivelul MAXIM de înălțime ce este stabilit printr-un PUZ. Pe de altă 
parte, necesitatea de la care pornim este de aproximativ 2500 de m2 de 
spații de laboratoare și cursuri iar aceștia se pot obține fie în P+4, pe 
forma arătată în imaginea de mai jos, fie în P+5 dacă se reduce amprenta 
la sol. De aceea, în PUZ soliciți maximum posibil pentru că nu știi ce 
restricții apar pe parcurs în lungul șir al avizelor și e nevoie să reduci 
amprenta la sol. 
În privința spațiului verde, suprafața acestuia nu va fi diminuată, însă 
lucrările de construcții vor afecta rădăcinile a 4-5 copaci care nu vor 
putea fi păstrați în forma actuală ci vor trebui plantați alții în loc, la 
finalul construcției. 
Așa cum am mai precizat, universitatea a demolat o construcție mai 
veche din centrul campusului și a realizat un spațiu verde în locul ei, a 
amenajat acoperișuri verzi parțiale la două clădiri din acest campus și a 
plantat peste 2000 de puieți în campusul II pentru realizarea Parcului 
Dendrologic. De asemenea, va suplimenta locurile de parcare printr-o 
parcare ce va fi amenajată pe un teren din spatele stadionului, aflat la 
300 m de campusul actual, unde nu am primit autorizația pentru 
construcție a unui astfel de sediu din cauza unei instalații de curățire a 
semințelor (care nici nu știu dacă a mai fost folosită în ultimii ani …). 



Trimiterea acestui sediu (sau a altei clădiri necesare pe termen scurt) în 
campusul II nu este fezabilă în acest moment deoarece costurile pentru 
asigurarea utilităților depășesc de 2-3 ori costul acestei clădiri. Aveți 
exemplul Casei Corpului Didactic ce a fost lăsată în paragină tocmai 
datorită inacesibilității utilităților și costurilor acestora dar și multe alte 
exemple. 
Se va dezvolta în timp și acel campus în limita fondurilor disponibile și 
pe măsură ce se consolidează și creșterea universității din ultimii ani. 
Sunt și aspecte negative însă, la o analiză completă, sper că majoritatea 
celor interesați de acest demers vor ajunge la o concluzie pozitivă. Iar 
dacă nu se va ajunge atunci se poate da un aviz negativ propunerii și o 
luăm de la capăt dar cu o perspectivă de dezvoltare pe termen scurt 
diminuată semnificativ. Insă rugămintea mea este să purtăm această 
dezbatere fără a deforma realitatea și fără ipocrizia ce o observ în unele 
dintre reacții. Eu chiar folosesc acest parc pentru că locuiesc în zonă. 
chiar am un copil cu care mă joc în acest parc, iar din ce am discutat cu 
oamenii din zonă am constatat o apreciere a amenajărilor făcute de 
universitate în zonă. Iar această extensie nu este vreuna personală ci tot 
pentru comunitate. 
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- „Francofonia în comunitate”, proiect francofon al Biroul Francez și al 
Asociației „Alianța Franceză din Suceava”, în colaborare cu Centrul de 
Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare”, cu sprijinul 
Agenției Universitare a Francofoniei, proiect inedit în Europa Centrală și 
Orientală, unic în România, început în 2012, își propune să încurajeze 
învățarea limbii franceze și să promoveze valorile bucovinene în 
contextul francofoniei în comunitatea suceveană. Săptămâna 22-
26.02.2021 este destinată cursurilor de limba franceză, cursuri 
desfășurate la Biroul Francez, de luni până vineri, între orele 16.00-
21.00: elevii ciclului primar continuă învățarea prin joc, muzică și 
activități atractive prevăzute de metoda „Les Loustics”; metoda 
„Adosphère” orientează învățarea elevilor din gimnaziu din perspectiva 
propriului univers, nelipsind partea ludică a predării-învățării; 
pregătirea pentru DELF se realizează după metoda specifică, nivel B1 și 
B2; adulții care urmează cursul „Français général/DALF” își exersează 
cele patru deprinderi integratoare folosind metoda DALF. Tot în această 
săptămână se continuă cursurile de franceză intensivă după metoda „Vite 
et bien”. 

 


