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în problemele ce vizează salariații
Neglijența unui șef a dus la infectarea 
cu COVID a mai multor pompieri p.5p.2

Savanții noștri pun umărul la găsirea unei soluții pentru tratarea
infecției cu coronavirus

Virusul SARS-CoV-2 evoluează 
lent, iar atunci când trece printr-un 
proces de transmitere de la om la 
om, acesta se modifică. Noul tip 
de coronavirus are o particularita-
te deosebită, având o dimensiune 
cu mult mai mare decât alte viru-
suri. Sunt doar câteva din conclu-
ziile primei cercetări axate pe stu-
dierea tulpinilor de SARS-CoV-2 
care circulă pe teritoriul Republicii 
Moldova. Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu” este prima instituţie din 
ţară care a înregistrat, în premieră, 
datele despre genomul complet 

SARS-CoV-2 în repozitoriul inter-
naţional GISAID. Cercetarea a fost 
făcută de către un grup de savanţi 
moldoveni, sub conducerea profe-
sorului italian Alessandro Marcello, 
relatează Mesager.

„Ceea ce s-a observat din pro-
bele analizate este că toate aparţi-
neau clusterelor tip G despre care 
am menţionat anterior că este răs-
pândit în UE. O singură mostră are 
o tulpină cu o mutaţie mai nespe-
cifică, clusterul tip V, care probabil 
a fost importat din Marea Brita-
nie”, a spus profesorul Alessandro  
Marcello, lider de grup.

„S-a observat că virusul în  
cauză are o particularitate deo-
sebită. Este de o dimensiune cu  
mult mai mare decât virusurile  
pe care le cunoaştem până azi,  
fie gripali sau de alt fel. S-a con-
statat că sunt patru gene, care 
apreciază starea şi comportamen-
tul acestui virus şi care contribuie 
la apariţia mai multor proteine”,  
a menţionat Stanislav Groppa, pro-
rector la USMF „Nicolae Testimi- 
ţanu”.

Potrivit experţilor, rezultate-
le cercetării ar putea fi un suport 
ştiinţific considerabil în elaborarea 

medicamentelor antivirale pentru 
tratarea COVID-19.

„Din peste 100 de probe de la 
pacienţi cu diferite forme clinice, 
zone geografice au fost efectuate 
testele ARN-ului. Din acestea au 
fost selectate şapte probe şi din ele 
patru au fost secvenţiate”, a preci-
zat Emil Ceban, rectorul USMF „Ni-
colae Testimiţanu”.

Conform datelor oficiale, ţara 
noastră se află pe locul şapte în 
Europa privind morbiditatea prin 
COVID-19, iar în ceea ce priveşte 
mortalitatea asociată noului coro-
navirus, RM se situează pe locul 12. 

Primele rezultate ale unui studiu 
despre SARS-CoV-2 în R. Moldova
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Actual

Cu rețele de apă, 
dar fără sistem  
de canalizare
Apa din majoritatea izvoare-
lor și fântânilor de pe întreg 
teritoriul Republicii Moldo-
va nu corespunde standar-
delor de apă potabilă, este 
dăunătoare atât pentru ani- 
male, cât și pentru  irigarea 
solului.

Situația legată  
de accidentele  
de muncă 
Situația legată de acciden-
tele de muncă, în contextul 
reformei controlului de stat  
în sfera securității și sănătății 
în muncă, prezintă inte-
res atât pentru angajatori, 
cât și pentru majoritatea 
salariaților.  

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

Zilierii, obligați  
să achite  
contribuții sociale
Deși sunt obligați prin lege 
să încheie un contract indi-
vidual de asigurare socială, 
numărul zilierilor care achită 
o astfel de contribuție este 
mic. 

Pe 1 octombrie 
este Ziua Internațională 
a Persoanelor în Etate; 
în ultima duminică 
a lunii septembrie, 
se consemnează 
Ziua Economistului.
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