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Local Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), prof. 

univ. dr. ing. Mihai Dimian, a anunțat că duminică au fost 

transferate către Spitalul Județean Suceava echipamentele 

asociate liniei semi-automate de testare pentru coronavirus 

(COVID-19). 

Șefului de lucrări, biolog Andrei Lobiuc, s-a ocupat de instalarea 

și calibrarea lor în spațiul alocat. 

Prorectorul estimează că acesta va putea fi operabil până pe 30 

martie, „ținând cont de etapele necesare (livrare kituri și 

consumabile, instruire, implementarea măsurilor de biosiguranță, 

comparații inter-laboratoare și avizare)”. 

„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”, a mai arătat Dimian 

într-o postare online. 

Reamintim că echipa Laboratorului de Metagenomică și Biologie 

Moleculară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV) a implementat o linie semi-automată de testare 

pentru coronavirus (COVID-19), sub coordonarea șefului de 

lucrări biolog Andrei Lobiuc și a profesorului universitar Mihai 



Dimian, cu consultarea colegilor de la Institutul „Matei Balș” din 

București și a specialiștilor din industria de profil.  

Potrivit USV, estimările 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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_________ [..] 

Cadrele didactice de la un liceu din Iași au fabricat pana acum 

1.000 de măști de protecție. Înainte sa fie distribuite spitalelor din 

Iași, măștile de protecție sunt sterilizate. Costul de fabricație al 

unei astfel de măști e 50 de bani si e acoperit din bugetul local. 

 […] 

Universitatea Suceava donează spitalului un întreg laborator de  

testare.[…] 
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Handbal 

masculin 

Doi jucători străini, Majic și Kobzii, sunt în locațiile în care 

stăteau și anterior în Suceava 

Handbalul românesc și-a suspendat activitatea până la încetarea 

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

Facultății de Educație 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 în cadrul unei videoconferințe. Era și normal să 

respectăm hotărârile luate la nivel național în aceste momente 

neobișnuite din cauza pandemiei de coronavirus”, 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. 

„Sigur că modul de pregătire este cu totul diferit decât 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 

sănătatea și să stăm acasă”, a completat și antrenorul echipei CSU 

din Suceava, Adrian Chiruț. 


