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Actualitate Echipa Laboratorului de Metagenomică şi Biologie Moleculară 

din cadrul Universitătii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a 

implementat o linie semi-automată de testare pentru coronavirus 

(COVID-19), sub coordonarea şefului de lucrări biolog Andrei 

Lobiuc şi a prof. univ. dr. Mihai Dimian, cu consultarea colegilor 

de la Institutul „Matei Balş” din Bucureşti şi a specialiştilor 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 siguranţă clasa II, vortex, centrifugă cu răcire, 

laptop, pipete automate monocanal şi multicanal. Echipamentele 

folosite în acest demers sunt de ultimă generaţie, extractorul 

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

timpului de lucru şi creşterea siguranţei microbiologice. Aparatul 

Real Time PCR este de tip multiplex, ceea ce înseamnă că, în 

combinaţie cu kit-urile de detecţie folosite, permite triplarea 

numărului de probe efectuate în acelaşi timp, cele trei gene ale 

COVID-19 fiind amplificate şi 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 

pacienţi. 

Echipamentele au fost achiziţionate pe parcursul anului 2019, 

prin intermediul unui proiect cu finanţare europeană derulat de 



USV, coordonat de prof.univ.dr. Mihai Covaşă şi prof.univ.dr. 

Mihai Dimian. 

Sistemul implementat a fost transferat către Spitalul Județean de 

Urgență Suceava, funcţionarea laboratorului de diagnostic 

COVID-10 de la Suceava fiind avizată prin Ordinul 523/27 

martie 2020, semnat de ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şi 

publicat în Monitorul Oficial al României pe 30 martie 2020. În 

cursul zilei de miercuri, 1 aprilie, au fost efectuate 84 de teste, 

urmând ca numărul acestora să crească până la 200 de teste pe zi 

odată cu implicarea unei a doua echipe de testare instruită în 

aceste zile. Reactivii şi consumabilele folosite pentru 

funcţionarea liniei de testare care există în prezent ajung pentru 

3.000 de teste iar alte 2000 de teste se află în proceduri de 

achiziție. 

Tot pe 30 martie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

deschis 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 http://covid19.usv.ro/consiliere 

Operatorii centrului  spun că 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. În perioada 

imediat următoare, va continua activitatea de recrutare, selecție și 

instruire a consilierilor de specialitate care doresc să se alăture 

voluntar grupului nostru pentru a putea extinde activitatea 

Centrului USV – Reziliență COVID-19 și către cadre medicale 

din alte spitale ale județului Suceava, precum și către studenții 

universității sucevene afectați de pandemia COVID-19. 

De asemenea, pe 1 aprilie, o echipă formată din prorectorul 

Universității „Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, și colegii Radu 

Vatavu și Ovidiu Schipor, a conceput, dezvoltat și transmis către 

Direcția de Sănătate Publică Suceava mai multe aplicații IT, care 

vor ajuta la gestionarea situației COVID-19. Este vorba despre o 

aplicatie pentru telefoane Android DSPSMS, care să asigure 

transmiterea automată a mesajelor cu rezultate la teste, și de o 

aplicație pentru sistemul de operare Windows, utilă în gestiunea 

bazei de date. „Sperăm ca aceste acțiuni de digitalizare să 

eficientizeze activitatea DSP-urilor și să diminueze numărul de 

erori umane”, a spus prorectorul Dimian. 

Totodată, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a pus la 

dispozitia cadrelor medicale, care detin o testare cu rezultat 

negativ la COVID19, camere din căminul nr. 2. In aceste 

momente critice, atitudinea civică a fiecaruia dintre noi ne va 

ajuta sa lăsăm în urma amenințările generate de noul coronavirus 

și să contribuim cu soluții utile pentru a sprijini oamenii afectați 

și a lupta eficient împotriva acestui adversar invizibil. 
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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” a finalizat propriul call-center 

dedicat județului Suceava prin care se va gestiona  mai bine 

acțiunile de consiliere psihologică, consiliere medicală, 

voluntariat și altele,  a anunțat prorectorul Mihai Dimian. Call-

centerul va deveni operațional începînd de luni, 6 aprilie. 

„Astăzi (nr. sâmbătă, 4 aprilie) am finalizat împreună cu 

profesorii voluntari de la Asociația Cygnus Suceava și Asociația 

Civica Iași propriul call-center dedicat județului Suceava prin 

care vom încerca să gestionăm mai bine acțiunile de consiliere 

psihologică, consiliere medicală, voluntariat și altele. Luni vom 

lansa activitatea centrului și vom publica numărul la care puteți 

suna. Mâine(nr.duminică, 5 aprilie) sper să implementăm, 

împreună cu Prefectura, soluția automatizată pentru monitorizarea 

situației și nevoile persoanelor peste 65 de ani propusă de 

Directoratul pentru Situații de Urgență”, a declarat Dimian. 

 

www.bitnews.ro 

05.04.20 

 

www.svnews.ro 

05.04.20 

 

www.suceavalive.ro 

05.04.20 

_________ Rectorul 

Universităţii din 

Suceava: „Estimez 

reluarea activităţii 

la finalul lui mai 

sau în prima 

jumătate a lunii 

iunie“ 

www.ultimele-stiri.eu 

03.04.20 

 

_________ Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, Valentin Popa, arată, 

într-un mesaj adresat profesorilor şi studenţilor, că instituţia 

dispune de o rezervă financiară ce va permite achitarea salariilor 

la timp şi virarea în conturile studenţilor a burselor aferente 

semestrului al II-lea.  

ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Cele mai de succes sisteme 

educaţionale din lume. Ce le face atât de ... Cei mai buni dintre 

noi  

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, prof.univ.dr.ing 

Valentin Popa, a transmis un mesaj comunităţii academice 

sucevene în care arată că estimează că instituţia îşi va relua 

activitatea la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie. „Până 
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atunci, ar fi bine să finalizăm on-line toate cursurile şi aplicaţiile 

care se pot susţine prin aceasta modalitate. Voi propune 

Consiliului de administraţie să reluam activitatea cu 2-3 

săptămâni de activitate didactică, după un orar nou, în care se vor 

recupera laboratoarele şi/sau se vor susţine cursuri şi seminarii 

recapitulative. Apoi vor urma 3 săptămani de sesiune şi una de 

restanţe. Pentru anii terminali, vor urma 1-2 săptămâni dedicate 

examenelor de finalizare a studiilor. În cel mai bun caz finalizam 

semestrul la final de iulie, în cel mai rău caz la final de august. În 

septembrie vor fi reexaminările. Practica studenţilor se va putea 

desfăşura oricând, în laboratoare, conform orarului sau în 

unităţile economice cu care avem încheiate convenţii de 

practică”, a spus Valentin Popa. Rectorul le-a dat asigurări şi 

cadrelor didactice şi studenţilor că universitatea are bani ca să 

acopre salariile şi bursele. 

„Prin măsurile financiare adoptate la finele anului trecut am 

realizat o rezervă financiară care, sunt sigur, ne va permite să 

trecem cu bine această perioadă de criza pe care o traversează 

ţara. Fiti convinşi că putem să achităm salariile la timp si vom 

vira în conturile studentilor bursele aferente semestrului al II-lea, 

oricât ar dura acest semestru”, a trasmis Valentin Popa. 
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Zilele trecute, Clubul Sportiv Universitatea Suceava a lansat o 

campanie pe pagina sa de Facebook, în vederea strângerii de 

fonduri pentru Spitalul Judeţean Suceava.[…] 
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