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_________ Luni, 30 martie 2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava deschide liniile de sprijin emoțional și consiliere 

psihologică gratuită, dedicate cadrelor medicale din cadrul 

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava 

afectate de pandemia COVID-19. Grupul de consiliere cuprinde 

15 cadre universitare de specialitate, psihologi și medici 

psihiatrici asociați centrului USV – Reziliență COVID-19 și a 

fost constituit, în mod voluntar, sub coordonarea prof.univ.dr. 

Mihai Dimian, pe baza Hotărârii nr. 7 din data de 27.03.2020 a 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava. Datele 

de contact telefonic au fost transmise conducerii Spitalului pentru 

procedura de informare internă, iar datele de contact on-line se 

regăsesc pe pagina alăturată: http://covid19.usv.ro/consiliere 

 

Printre voluntarii USV care vor oferi sprijin emoțional și 

consiliere psihologică cadrelor medicale se numără:  

 

Liliana BUJOR – Psihoterapie de cuplu și familie;  

Ionela BOGDAN – Psihoterapie de cuplu și familie;  

Adina COLOMEISCHI – Psihologie clinică / Psihologie 

educațională;  

http://covid19.usv.ro/consiliere


Maria COSOVANU – Psihologie educațională, consiliere școlară 

și vocațională;  

Diana DUCA – Psihoterapie de cuplu și familie;  

Alina IONESCU CORBU – Terapie ericksoniană și hipnoză 

clinică;  

Maria IRIMCIUC – Psihologie educațională, consiliere școlară și 

vocațională;  

Paul PAȘCU – Psihologie clinică / Psihoterapie integrativă;  

Doina SCHIPOR – Terapie ericksoniană și Hipnoză clinică / 

Psihologie educațională.  

De asemenea, vor oferi consiliere psihologică și psihiatrică o 

serie de colaboratori externi:  

 

Mărioara ARDELEAN – Psihoterapie de cuplu și familie;  

Romina BONDOR – Psihoterapie integrativă;  

Andreea OLTEANU – Psihoterapie cognitiv – comportamentală / 

Psihologie clinică;  

Andreea PETRICEAC – Psihologie clinică / Psihoterapie 

Pozitivă;  

Bogdan ATĂNĂSOAIE – medic psihiatru – Consiliere 

psihiatrică; 

Andrei PERDEICA – medic psihiatru – Consiliere psihiatrică.  



Operatorii centrului sunt la dispoziția cadrelor medicale în 

intervalul orar 10:00-18:00, pentru a redirecționa apelurile 

primite și a programa ședințele de consiliere psihologică, online 

sau prin telefon, cu durata de până la 30 de minute. Persoanele 

care se ocupă de realizarea programărilor sunt voluntarii: Brumea 

Geanina, Filip Cornelia și Bursuc Mihai. 
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 Sub mottoul: „Nu sunteți singuri”, mai mulți psihologi voluntari 

din cadrul Colegiului Psihologilor din România – Filiala 

Teritorială Suceava, și preoți voluntari din cadrul Arhiepiscopiei 

Sucevei și Rădăuților au demarat o campanie de consiliere a 

personalului medical sucevean, atât de încercat în aceste zile. 

 

Vor fi două grupuri de lucru, după cum a informat Prefectura 

Suceava. Va fi un grup de psihologi și preoți voluntari suceveni, 

coordonat de consilierul județean ing. Tudor Plăcintă (0742 603 

218), și un grup coordonat de profesorul universitar dr. Mihai 

Dimian, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

unitate de învățământ superior care a fost mereu alături de 

instituțiile abilitate în lupta pentru prevenirea și limitarea 

răspândirii COVID-19. 

Vă oferim și numerele de telefon ale preoților voluntari care au 

acceptat să facă parte din acest proiect: „Dacă voi sunteți 

puternici, cu toții vom fi sănătoși!”: pr. voluntar Ioan Duțuc 

(0740 254 544), pr. voluntar Ionuț Silvestru Țurcă (0744 652 

585), pr. voluntar Ioan Paul Valenciuc (0757 885 588), pr. 

voluntar Adrian Duțuc (0756 341 236), pr. voluntar Alexandru 

Lungu (0799 828 026), toți preoți la parohii din cadrul 
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 Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 

 

Mesajul acestor preoți către personalul medical este următorul: 

„Oricând este nevoie de un sfat duhovnicesc, pentru voi sau 

pentru familiile voastre, suntem aici!”. 

 

Vă oferim și numele și numerele de telefon la care pot fi 

contactați pentru a oferi ajutor psihologic specialiști din acest 

domeniu, care s-au oferit gratuit să ajute: psiholog voluntar Dana 

Nițu (0745 526 593), psiholog voluntar Marius Șaramet (0740 

564 433), psiholog voluntar Mona Pricop (0723 408 642), 

psiholog voluntar Cristina Milea (0752 812 543), psiholog 

voluntar Mihaela Baban (0741 258 460), psiholog voluntar 

Dacian Tudose (0770 959 452). 
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_________  

Linia de echipamente implementată de Universitatea ''Ștefan cel 

Mare'' din Suceava (USV) pentru testarea COVID-19 a fost 

transferată la SJU Suceava și urmează să devină funcțională după 

finalizarea procedurii de certificare a rezultatelor, anunță 

Prefectura Suceava. 

 

Potrivit sursei citate, Laboratorul pentru analiza SARS-CoV-2, 

înființat de SJU Suceava în colaborare cu USV, deține linia 

completă de echipamente pentru detecția virusului în probele 

recoltate, iar ''în scurt timp'', după efectuarea testelor de 

certificare a rezultatelor, va deveni funcțional și va crește 

capacitatea de testare. 

 

Echipa Laboratorului de Metagenomică și Biologie Moleculară 

din cadrul UUSV 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. 

 

Această linie 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, 
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laptop, pipete automate monocanal și multicanal. 

 

Echipamentele folosite în acest demers sunt de ultimă generație, 

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

reducerea timpului de lucru și creșterea siguranței 

microbiologice. 

 

Biroul de presă al USV informa săptămâna trecută că 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 trei gene ale 

COVID-19 fiind amplificate și cuantificate simultan. 

 

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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