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Local Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava pune la dispoziția 

cadrelor medicale din Spitalul Județean spații de cazare în unul 

dintre căminele studențești din campusul universitar. Prefectul 

județului Suceava a spus că este vorba despre căminul 2 al 

Universității Suceava, în care sunt disponibile 111 camere, cu un 

număr total de 341 de locuri. 

„Vreau să mulțumesc Universității <Ștefan cel Mare> Suceava, 

domnului rector prof. univ. dr. ing. Valentin Popa și domnului 

prorector prof. univ. dr. Mihai Dimian, care în baza protocolului 

semnat cu Prefectura Suceava au pus la dispoziția cadrelor 

medicale de la Spitalul Județean Suceava căminul 2 din campusul 

universității. Cadrele medicale asigură în continuare activitatea 

unității medicale și venim în sprijinul nevoii acestora de a-și 

proteja familiile în această perioadă”, a spus Alexandru 

Moldovan. El a precizat că în acest cămin studențesc sunt 

disponibile opt camere cu câte trei locuri, alte opt cu patru locuri, 

toate cu grup sanitar propriu, și 95 de camere cu câte trei locuri, 

cu grupuri sanitare la câte un modul de trei camere. 

Prefectul Suceava a mai adăugat că paza acestui cămin, pe 

perioada în care vor fi cazate cadrele medicale, va fi asigurată de 

cadre ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava. 

Jandarmii vor fi și cei care vor distribui cartelele de acces în 
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 cămin cadrelor medicale. 

Alexandru Moldovan a mai spus că pentru alte 10 cadre medicale, 

șase medici, trei medici voluntari și un medic ce va asigura 

conducerea interimară a Direcției de Sănătate Publică Suceava, 

care au sosit în cursul zilei de joi de la Iași, Prefectura Suceava a 

pus la dispoziție spații de cazare ale căror costuri vor fi asigurate 

prin finanțarea Consiliului Județean Suceava. 
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_________ Astăzi au fost raportate 123 de cazuri noi. (1) 23 de pacienți sunt 

în stare gravă; 17 au murit deja. În urmă cu trei zile propuneam 

introducerea de urgență a imunizării pasive cu plasmă sanguină 

donată de persoanele vindecate, așa numita plasmă hiperimună. 

Între timp, Food and Drug Administration (FDA) din Statele 

Unite – agenția guvernamentală însărcinată cu supravegherea 

testelor clinice și cu avizarea medicamentelor – a dat undă verde 

aprobării în regim de urgență a folosirii experimentale a acesteia. 

[…] 

Pentru detalii tehnice am apelat la medicul Radu Ciornei, 

cercetător în cadrul Laboratorului de Biologie Moleculară și 

Metagenomică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. Radu a studiat în Statele Unite, la Universitățile din 

Missouri și Kentucky, unde și-a susținut teza de doctorat în 

Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară. În 2010 a 

câștigat un prestigios proiect european, Marie Curie International 

Incoming Fellow (IIF), acordat de Comisia Europeană și 

implementat în cadrul Universității de Medicină din Viena, fiind 

unul dintre cei cinci români care au avut un asemenea proiect în 

exercițiul financiar FP7 2007-2013. 
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Ce ne spune Radu: 

Odată ce un organism intră în contact cu un agent patogen, așa 

cum este și virusul SARS-CoV-2, sistemul imunitar reacționează 

prin producerea de anticorpi (Ac). Aceștia nu apar instantaneu ci 

după aproximativ 5-7 zile. Există diferite clase de anticorpi 

numiți Imunoglobuline (Ig), cu diverse funcții și denumiri ( IgA, 

IgM, IgD, IgG, IgE). 

Primii anticorpi care apar dar dispar ulterior mai rapid sunt IgM, 

urmați de IgG, ce au o remanență mai îndelungată. Testul rapid 

utilizează câteva picături de sânge pentru prezența anticorpilor 

specifici împotriva unui anumit agent patogen. Aceste teste rapide 

arată prezența în sânge a anticorpilor IgM și IgG împotriva 

SARS-CoV-2. Seroconversia (prezența anticorpilor) confirmă 

contactul cu antigenul. Limitarea diagnostică a unui asemenea 

test este dată de faptul că dacă un pacient face testul în primele 2-

6 zile după contactul cu antigenul, anticorpii încă nu sunt prezenți 

și testul va fi fals negativ. 

[…] 

_________ Trebuie să ne 

facem un plan 

zonal de acțiune 

www.crainou.ro 

26.03.20 

Actualitate El cere consumabile, kituri și un specialist cu experiență pentru 

linia de testare 

 Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. 

univ. dr. Mihai Dimian, a cerut, miercuri, în contextul epidemic 

actual din județ, o mai bună organizare și comunicare la nivel 

județean, asigurarea de consumabile, kituri și un specialist cu 

experiență pentru linia de testare, iar în același timp, el a 



prezentat modele de urmat din SUA. 

Vă prezentăm un fragment din postarea prorectorului USV Mihai 

Dimian. (N.B.) 

„La Suceava, avem deja 5 decese, 73 de cadre medicale 

diagnosticate cu Covid-19 (și probabil vor mai fi anunțate alte 

zeci), iar sute de cadre medicale se află în izolare. Astăzi și 

președintele CJ, Gheorghe Flutur, a declarat că a fost diagnosticat 

cu Covid-19 și se află în spital. Mai întâi de toate, condoleanțe 

familiilor îndoliate. 

Apoi, trebuie să ne organizăm și să comunicăm mult mai bine pe 

plan județean, deoarece doar retransmiterea ordinelor de la centru 

nu ne-a condus la o situație prea bună. 

 

Majoritatea dintre noi vom avea forme ușoare și medii, deci 

trebuie constituit un centru oficial de informare și monitorizare de 

la distanță a celor care se vor trata acasă sau în spații izolate. 

 

Trebuie transmise urgent la Suceava consumabilele și kiturile de 

teste pentru linia de testare și un specialist cu experiență în testare 

pentru a finaliza instruirea și a aviza linia de testare (din păcate, 

cei 4 colegi de la Spital și USV au fost trimiși degeaba la 

Institutul «Matei Balș», deoarece au fost redirecționați acasă fără 

nicio instruire, ci doar testați). 

 

Cadrele medicale care se află acum acasă sau în izolare trebuie 

instruite online pentru a avea informațiile cele mai recente de 

acțiune și a administra tratamentele cele mai adecvate. Trebuie să 

ne facem un plan zonal de acțiune pentru o perioadă de minim o 

lună, folosind momentan modele de evoluție dezvoltate pentru 

SUA și să avem soluții pentru cazul 10.000 (diagnosticați) – 

1.000 (stare severă) în județul Suceava”. 



N.red. Postarea mai conține link-uri cu privire la informații 

despre evoluția din SUA a situației, adresate medicilor, 

prefectului, conducerii județului, primarului municipiului, dar și 

sucevenilor în general. 
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_________ Facultatea de Științe ale Educației din USV celebrează prima Zi 

Internațională a Învățării Sociale și Emoționale 

La inițiativa unor organizații americane (SEL4US), vineri, 27 

martie 2020, se celebrează pentru prima dată Ziua Internațională 

a Învățării Sociale și Emoționale (International SEL Day) 

(https://selday.org/), ca semn de recunoaștere a importanței 

abordării abilităților noncognitive prin învățare formală și 

nonformală. Facultatea de Științe ale Educației din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava se alătură acestui 

fenomen global în calitate de partener, fiind un promotor al 

învățării sociale și emoționale la nivelul comunității educaționale. 

Fenomenul SEL (educația emoțională) este larg răspândit în lume 

și în ultimul timp a devenit tot mai prezent în curricula școlilor 

din sistemul preuniversitar din tot mai multe țări. 

 


