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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu „Covid-19 - Mituri 
versus Realitate”, o 
dezbatere cu 
specialişti pe 
înţelesul tuturor la 
USV 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit joi la prânz 
dezbaterea publică intitulată „Covid-19 - Mituri versus Realitate”, în Aula 
Magna a instituției. Profesori ai universității, medici și specialiști 
prezenți la întâlnire au crezut în oportunitatea organizării acestei 
întâlniri, care a adus în fața celor prezenți această problemă de interes 
internațional, național și local și a oferi oportunitatea dezvoltării unui 
dialog pe tema virusului Sars-Cov-2 și a pandemiei Covid-19. 
Formatul dezbaterii moderate de prof. univ. dr. Mihai Covașă, decanul 
Facultății de Medicină și Științe Biologice (FMSB), a cuprins mai multe 
intervenții ale specialiștilor în acest domeniu, începând cu prorectorul 
USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, conf. univ. dr. Andrei Lobiuc, 
prodecanul FMSB, șef lucr. dr. Olga Sturdza, medic Spitalul Județean 
Suceava, precum și șef. lucr. dr. Roxana Filip, medic specialist de 
laborator. Au fost prezenți în sală mulți studenți ai FMSB, precum și 
persoane interesate de acest arzător subiect. 
Scopul întâlnirii a fost de a clarifica anumite aspecte legate de acest virus 
și a răspunde la unele întrebări persistente în această perioadă grea. 
Fiecare dintre cei care au prezidat întâlnirea au făcut scurte prezentări pe 
domenii specifice legate de incidența pandemiei și activitatea virusului, 
a cărui denumire întreagă este „Sever Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus” și care a apărut pentru prima dată în China, în 2019. 
Manifestarea clinică a acestui virus este boala denumită Covid-19, 
aceasta fiind prima pandemie din ultimii 100 de ani. 
Vaccinarea, cea mai bună soluție la îndemână în acest moment 
Specializat în analiza datelor legate de acest virus și boala pe care o 
produce, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian a început prezentarea sa cu 
date privind vaccinarea în lume la această oră. S-a observat astfel că cel 
puțin un vaccin a fost administrat la 47% din populația globului, în timp 
ce în România acest procent este de sub 30%, deci semnificativ sub media 
globală. O comparație făcută cu țările din Europa arată că țara noastră se 
află pe ultimele locuri, acest lucru datorându-se și unor mituri care au 
circulat în această perioadă de la debutul pandemiei. 
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Unul dintre ele a fost legat de faptul că locuitorii Chinei, locul de unde a 
izbucnit pandemia, nu se vaccinează. Astăzi China se află printre cele mai 
vaccinate țări, mitul fiind demolat de realitate. Cei care au căutat exemple 
care să arate că nu suntem singurii care nu ne vaccinăm într-un ritm 
intens au constatat că rata de vaccinare din aceste țări este astăzi cel puțin 
dublă decât în țara noastră. În același timp, profesorul Dimian a arătat 
faptul că în ultimele zile România se află în topul mondial al deceselor, 
iar o comparație cu țări cu o populație mult mai mare arată și mai mult 
gradul de mortalitate din cauza acestui virus (India: 285 morți/zi la o 
populație de 1 miliard și 400 de milioane, România 252 morți/zi la 19 
milioane de locuitori). 
Trecând peste faptul că țări dezvoltate precum Danemarca, Irlanda, 
Islanda au procente de 90% vaccinați, îngrijorător este numărul de 
decese din ultimele 7 zile raportate la milionul de locuitori, 83 în 
Bulgaria, 73 în România, comparativ cu media de 9 în Comunitatea 
Europeană. În graficele referitoare la procentul de mortalitate în țările cu 
grad mare de vaccinare, în stadii comparative pe cele 4 valuri ale 
pandemiei, se observă că vaccinarea a redus cu mult incidența virusului 
în cadrul ultimului val, ceea ce arată că vaccinarea este cea mai bună 
soluție pe care o avem la îndemână în acest moment. […] 

Stelian 
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Fermierii de artă s-
au reunit pentru 
workshopul anual de 
sculptură-
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- […] Colaborare cu Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Prezent la această manifestare a fost şi prorectorul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian. 
„Mă bucur că există acest loc, această întrepătrundere între arte, pe care 
domnul și doamna Zidaru au creat-o la Moara, un sat la câțiva kilometri 
de Suceava, dar care rivalizează cu expozițiile de artă din marile capitale. 
O parte din lucrările pe care le vedem aici au fost expuse în expoziții 
internaționale și altele urmează să fie expuse. Am discutat cu doamna 
Victoria Zidaru și a spus că urmează să verniseze în perioada următoare 
o expoziție într-un palat din Veneția cu lucrările pe care le-a realizat în 
această perioadă. 
Nu avem o facultate de arte, dar dorim să dezvoltăm un program în 
domeniul cinematografiei, scenaristică, publicitate, media. O parte din 
disciplinele respective sunt în zona artelor, iar această zonă tehnică poate 
fi  folosită, la fel zona de media digitală care ar putea fi integrată într-un 
anumit mod în această colaborare”, a spus prof. univ. dr. Mihai 
Dimian. […] 
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Radu Lupașcu Lansare de carte în 
cadrul Bibliotecii 

monitorulsv.ro 
08.10.21 

- Biblioteca Universității ,,Ștefan ce Mare” din Suceava organizează o 
lansare de carte semnată de o importantă personalitate din domeniul 



Universităţii ”Ştefan 
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microbiologiei farmaceutice și al farmacologiei. Volumul intitulat 
„Jurnal de întâlniri excepționale”, apărut la Editura „Junimea” și semnat 
de prof.univ.dr. Vania Atudorei va fi lansat publicului luni, 11 octombrie, 
în cadrul Bibliotecii Universitare sucevene. 
Stabilit în Canada, prof.univ.dr. Vania Atudorei este microbiolog federal 
al RMCCM (Registered Microbiologist of Canadian College of 
Microbiologists) și supervizor al Departamentului Farmaceutic al 
Eurofins, Montreal, cu dublu doctorat în microbiologie  (Elveția și 
Canada)și cu o experiență de peste 40 de ani. 
Născut la Botoșani, consacratul Academician spune: „Botoșanii mi-au 
dat cultura si aripile care mi-au permis mai apoi să zbor în America de 
Nord, Africa, America Centrală, America de Sud și multe țări ale 
Europei.” Experienţa profesională a renumitului profesor cercetător este 
una impresionantă, îndeplinind de-a lungul carierei sale numeroase 
înalte responsabilități în domeniul cercetării științifice. 
În plan diplomatic el are contribuții personale la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Canada.  În același timp el a susținut comunitatea 
academică prin schimburi de studenți, înfrățiri de orașe și instituții de 
învățământ, de artiști, burse pentru studenții români. Întrebat despre 
opinia sa referitoare la actuala situație pandemică, Profesorul Atudorei 
afirmă: „Nu-mi este teamă de acest virus pentru că îl cunosc foarte bine”. 
Prezentarea volumului va fi realizată de prof. univ. dr. Lora Bostan, 
istoric literar de la Universitatea „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi., iar 
amfitrionul acestei întâlniri va fi Directorul Bibliotecii USV,prof. univ. 
DHC. Sanda-Maria Ardeleanu. Întâlnirea va beneficia și de un moment 
artistic susținut de invitatul autorului, taragotistul Dumitru Dobrican. 
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- Alianţa Franceză din Suceava, în parteneriat cu Organizaţia 
Internaţională a Francofoniei (OIF), cu sprijinul Centrului Regional 
Francofon pentru Europa Centrală şi Orientală (CREFECO) şi în 
colaborare cu Delegaţia generală Valonia-Bruxelles la Bucureşti, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Casa de Cultură a 
Studenţilor, Centrul de Reuşită Universitară, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, Şcoala Generală Nr.1, Asociaţia Română a Profesorilor 
Francofoni  şi Velvetique Communication Boutique organizează, în 
perioada 6-8 octombrie, la Suceava, prima ediţie a evenimentului 
european „La Rentrée francophone”. 
Evenimentul se desfăşoară în sistem hibrid, iar tema acestuia este 
„Innovation pédagogique par le français. Formation sur les techniques 
d’animation de cours par le jeu”. 



Pe parcursul celor trei zile de activităţi ludice în limba franceză, sub 
genericul „Je joue, j’apprends et j’applique/ Mă joc, învăţ şi aplic”, au loc 
întâlniri cu formatori specializaţi în domeniul predării limbii franceze ca 
limbă străină din ţară şi din diferite spaţii ale lumii francofone (Franţa, 
Belgia, Algeria, Camerun). 
În cadrul atelierelor se vor prezenta noi metode interactive, utile pentru 
profesori şi elevi, în scopul dezvoltării creativităţii, al formării 
deprinderilor de comunicare în diferite contexte. „Toate activităţile vor fi 
abordate într-o perspectivă ludică:  obiectivul principal al acestui 
eveniment este învăţarea limbii franceze prin metode ce urmăresc 
bucuria exprimării într-o limbă străină şi însuşirea acesteia într-un mod 
cât mai agreabil”. 
„La Rentrée francophone” este dedicată profesorilor de limba franceză, 
elevilor şi studenţilor care vor sărbători astfel, într-un mod creativ, 
începerea unui nou an de studii francofone. 
Stagiul de perfecţionare „La Rentrée francophone” este gratuit, ne-au 
precizat organizatorii. 

 

 

 


