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Social Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” prof. univ. Mihai 

Dimian a anunțat că duminică, 22 martie, au fost transferate, către 

Spitalul Județean Suceava, echipamentele asociate liniei de 

testare semi-automate pentru noul corona-virus. 

„Am transferat echipamentele asociate liniei de testare semi-

automate către Spital iar Andrei ( n.r. – șeful de lucrări – biolog 

Andrei Lobiuc) lucrează la instalarea și calibrarea lor în spațiul 

alocat. Ținând cont de etapele necesare (livrare kituri și 

consumabile, instruire, implementarea măsurilor de biosiguranță, 

comparații inter-laboratoare și avizare) estimez că poate fi 

operabil până pe 30 martie. 

În paralel, ne vom orienta eforturile pentru asigurarea unei soluții 

alternative de testare bazată pe metoda ELISA. Această soluție 

nu-și propune, momentan, a fi una de diagnostic ci de testare 

ulterioară cu privire la evoluția bolii sau la reintegrarea în muncă 

a celor care au avut forme ușoare. 

Multă sănătate tuturor celor afectați și mult succes tuturor celor 

care lucrează”, a transmis Mihai Dimian. 

Linia de testare este formată dintr-un aparat Real Time PCR, un 

extractor automat de acizi nucleici, hotă microbiologică cu 

certificare de siguranță clasa II, vortex, centrifugă cu răcire, 

laptop, pipete automate monocanal și multicanal. Echipamentele 
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folosite în acest demers sunt de ultimă generație, extractorul 

automat, cu o capacitate de 24 de probe, permițând reducerea 

timpului de lucru si creșterea siguranței microbiologice. 

Aparatul Real Time PCR este de tip multiplex, ceea ce înseamnă 

că, în combinație cu kit-urile de detecție folosite, permite triplarea 

numărului de probe efectuate în același timp, cele 3 gene ale 

COVID-19 fiind amplificate și cuantificate simultan. Astfel, 

estimările efectuate arată că este posibilă efectuarea a peste 200 

de teste de mare precizie zilnic, pornind de la probe biologice 

recoltate de la pacienți. 

Echipamentele au fost achiziționate pe parcursul anului 2019, 

prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană coordonat de 

prof.univ.dr. Mihai Covașă și prof.univ.dr. Mihai Dimian. 
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Suceava […] “In contextul situației generate de pandemia de Coronavirus 

– COVID – 19, principala noastră preocupare rămâne grija pentru 

pacienți și personalul medical. 

Ne dorim ca toți pacienții să fie în siguranță și să beneficieze de 

cele mai bune condiții de diagnostic și tratament. 

Deopotrivă, ne concentrăm atenția asupra protecției medicilor, 

asistenților și personalului auxiliar împotriva factorilor care ar 

putea să reprezinte un pericol de infectare. 

Principalele măsuri luate de conducerea unității: 

[…] 

MĂSURI SUPLIMENTARE 

• Solicitarea de teste rapide pentru diagnosticare COVID-19 de la 



S.C. UNIFARM S.A. – 2000 buc, în valoare de 89.321 lei, ce 

urmează a fi primite în această săptămână: 

• Finalizarea amenajării spațiului în care a funcționat S.C. MED 

NEW LIFE S.R.L. și înființarea unui laborator de diagnostic și 

confirmare a infecției cu COVID-19; 

• Finalizarea instalării echipamentului QUANT STUDIO5 

REALTIME PCR, primit în comodat de la Universitatea Suceava; 

• Achiziția, prin SICAP, de reactivi pentru efectuarea testelor, ce 

urmează a fi livrate în această săptămână. […] 
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Stiri […] 

Un milion de euro a donat compania OMV Petrom Crucii Roșii 

care va achiziționa echipamente de testare. McDonalds va livra 

mâncare către toate centrele de carantină din țară. Aproape 7 tone 

de produse de curățenie și igiena personală donate de Procter & 

Gamble și Avon România vor ajunge la cei care au mare nevoie 

de ele. 

Fiecare dintre cele 7 centre de boli infecțioase din țară va primi 

de la Aqua Carpatica apă și câte 50.000 măști, mănuși și alte 

materiale de protecție. Mai multe companii la care statul este 

acționar au donat la rândul lor 1,25 milioane de euro. 

La rândul lor cercetătorii de la Universitatea din Suceava au creat 

o linie de testare rapidă a COVID-19 pe care au pus-o la 

dispoziția Spitalului județean din oraș. 

Universitatea de Medicină Veterinară din Cluj a detașat la 

Spitalul de boli infecțioase un aparat de testare și doi cercetători 
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care vor lucra în ture la analiza probelor pentru coronavirus. 

Și la Galați, trei Facultăți de la Universitatea Dunărea de Jos au 

realizat un dezinfectant pentru mâini și suprafețe. Biocidul va fi 

disponibil abia după testare și acreditare, procedura care, în regim 

de urgență, ar putea dura două săptămâni. 

 

Ionel Dancu 
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_________ Laboratorul de Biologie Moleculară de la Universitatea din 

Suceava a implementat o linie semi-automată de testare pentru 

coronavirus, care va ajunge la spitalul din oraș. 200 de teste vor 

putea fi realizate zilnic, scrie Mediafax. Dacă totul va funcționa 

conform planului și aprobările de la București vor veni rapid, 

testările ar putea începe peste două săptămâni. 

Linie de testare pentru coronavirus deschisă la Suceava va putea 

să facă 200 de teste pentru Covid-19 zilnic. Pregătirea 

personalului pentru operarea unei linii de testare durează trei zile. 

„Nu este vorba doar despre un aparat PCR, este bine ca aceste 

aparate, dacă se află în posesia instituțiilor să fie oferite spitalelor, 

dar e mai mult decât atât, trebuie întreg procesul să fie pus la 

dispoziție și echipamentele aferente”, a spus prof. Mihai Dimian, 

de la Universitatea din Suceava. 

Chiar dacă aceste tipuri de echipamente sunt livrate către spitale 

și Direcțiile de Sănătate Publică, oamenii trebuie să învețe să 

lucreze cu ele. O linie de genul celei de la Suceava poate fi 

operată în ture, de echipe de câte trei oameni, doi asistenți de 

laborator și un medic sau biolog. 

„Dacă nu au mai lucrat cu niciunul din echipamentele acestea, 

probabil că în două zile, patru-cinci ore, plus o instruire finală pe 
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partea de coronavirus o altă zi”, a mai spus Dimian. 

Cinci cadre medicale de la Suceava s-a familiarizat deja cu 

echipamentul, iar formarea finală va fi făcută la Iași sau la 

București. Între timp, spitalul amenajează spațiul necesar 

laboratorului de testare. 

Spitalul Județean din Suceava a comandat deja teste, ca să fie 

pregătit în momentul în care va fi nevoie de ele. 

N.B. USV se clasează 

pe locul 10 în 

topul 

universităților din 

România 
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava se plasează pe poziția 

10 din 78 de universități românești luate în considerare în cadrul 

unui top realizat de una din cele mai importante platforme 

internaționale specializate în clasificarea instituțiilor de 

învățământ superior, uniRank University Ranking. 

Într-un comunicat de presă al instituției academice sucevene se 

precizează că USV înregistrează o urcare cu patru poziții față de 

clasamentul realizat în anul 2018, și se află pe poziția 12 în ceea 

ce privește popularitatea pe Facebook. 

Sursa citată menționează că, la nivel mondial, uniRank University 

Ranking analizează peste 13.600 de instituții de învățământ 

superior recunoscute oficial, din 200 de țări. De la înființarea 

platformei, în anul 2005, metodologia folosită pentru realizarea 

clasamentului a fost „periodic ajustată și îmbunătățită, pentru a 

oferi rezultate cât mai corecte”. 

USV mai precizează că, spre deosebire de alte clasamente, 

această ierarhizare nu se bazează pe informațiile raportate de 

universități, ci pe surse independente de instituțiile de învățământ. 

Actuala metodă de lucru uniRank University Ranking are la bază 

un algoritm care include cinci valori web, imparțiale și 
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independente, extrase din patru surse diferite de informații web. 

Aceeași sursă menționează că scopul uniRank University 

Ranking este de a oferi o clasare globală aproximativă a 

universităților și colegiilor lumii pe baza prezenței și popularității 

lor pe web, analizând: traficul estimat, încrederea, autoritatea și 

calitatea link-ului de popularitate. În acest mod platforma devine 

un instrument care să sprijine cadrele didactice și studenții în a 

înțelege cât de cunoscută este o instituție de învățământ superior 

într-o țară străină. 

„Acest nou clasament, publicat la puțin timp după aniversarea a 

30 de ani de universitate și a 57 de ani de învățământ superior la 

Suceava, certifică inițiativele și eforturile constante în direcția 

internaționalizării, având la bază activitățile didactice și pe cele 

de cercetare, fiind o recunoaștere a dezvoltării instituționale pe 

care USV a înregistrat-o. Creșterea vizibilității pe plan 

internațional, calitatea personalului academic și infrastructura 

didactică și de cercetare modernă reprezintă factori care au 

determinat creșterea atractivității USV pentru candidații la studii 

din afara țării. Reamintim faptul că în anul universitar 2019-2020, 

la nivel de licență, masterat și doctorat, 1210 dintre studenții USV 

sunt tineri din Republica Moldova, Ucraina, Turkmenistan, 

China, Italia, Polonia, Canada și Elveția, la care se adaugă 45 de 

studenți Erasmus+, din țări precum Turcia, Portugalia, Georgia, 

Senegal, Rusia etc.” se mai arată în comunicatul de presă al USV.  

N.B. USV asigură o 

masă pe zi 

studenților aflați în 

dificultate 
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat că, începând 

cu 19 martie a.c., asigură o masă de prânz, în limita sumei de 15 

lei pe zi, din veniturile proprii, studenților cazați în căminul 

universității aflați în situații dificile, care nu le permit asigurarea 



condițiilor minime de întreținere. 

USV precizează că studenții – care nu sunt angajați și nu au alte 

surse de venituri – vor completa o declarație pe proprie 

răspundere la administrația căminului C4, comunicând perioada 

în care vor rămâne cazați în cămin și pentru care doresc să fie 

sprijiniți cu o masă zilnică. De asemenea, conducerea USV se 

adresează studenților universității să dea dovada de spirit de 

întrajutorare și să acorde tot sprijinul posibil colegilor aflați în 

dificultate. 

„În cazul în care vor apărea și alte situații critice, universitatea va 

încerca să identifice cele mai bune soluții pentru a rezolva 

problemele studenților aflați în dificultate” mai arată comunicatul 

USV.  
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Sport Handbalul românesc și-a suspendat activitatea până la încetarea 

stării de urgență. La luarea acestei decizii a participat și decanul 

Facultății de Educașie Fizică și Sport din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, profesorul Petru Ghervan. 

„Nu a fost loc de negocieri în stabilirea acestei decizii pentru că 

ea a fost luată electronic în cadrul unei videoconferințe. Era și 

normal să respectăm hotărârile luate la nivel național în aceste 

momente neobișnuite din cauza pandemiei de Corononavirus” a 

spus profesorul Ghervan. 

Majoritatea jucătorilor de la CSU din Suceava sunt la domiciliul 

lor și se antrenează după un program stabilit de conducerea 

tehnică. „Stranierii”, Majic și Kobzii se pregătesc și ei cum pot, 

dar în locațiile în care se aflau anterior în Suceava, ei fiind întorși 

de la granițele statelor lor din cauza pandemiei cu Covid 19. 
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„Sigur că modul de pregătire este cu totul diferit decît cel anterior 

și noi am încercat să ne adaptăm cum putem acestei situații 

deosebite. Totuși, vorbim între noi, avem și vizionări pe cât 

posibil și avem și un sistem de relativ control cu transmiterea 

pulsului, imagini cu exercițiile și alte metode pentru a încerca să 

păstrăm forma fizică a jucătorilor noștri. Nu se știe exact ce va 

urma, dar trebuie să fim pregătiți pentru că obiectivul propus 

pentru acest sezon competițional este unul foarte important pentru 

noi, promovarea în Liga Națională. Am luptat până acum și vom 

lupta și în continuare pentru a ne atinge obiectivul propus. 

Important este să fim sănătoși și să urmărim indicațiile 

autorităților pentru ca să ne putem revedea cu bine noi, suporterii 

noștri și toată lumea de altfel” a afirmat profesorul Petru 

Ghervan. 

„Jucătorii nu pot face mare lucru la domiciliu în acest moment, 

dar încercăm să le găsim ceva de făcut pentru că trebuie să avem 

grijă să nu pună kilograme în plus. Important este să ne menținem 

sănătate și să stăm acasă” a completat și antrenorul echipei CSU 

din Suceava, Adrian Chiruț. 

 


