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Oana Șlemco Cursuri gratuite 
pentru mame, 
oferite de o 
universitate din 
România: „Se pot 
înscrie mămici de 
pretutindeni” 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a transmis un comunicat 
de presă în care se arată că organizează cursuri gratuite de 
Antreprenoriat şi Competenţe Digitale pentru mame. Cursurile se 
desfăşoară online şi au o durată de 3 luni. 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a anunţat, printr-un 
comunicat de presă, că organizează o nouă serie de cursuri gratuite de 
Antreprenoriat şi Competenţe Digitale pentru mămicile cu vârsta 
maximă de 29 de ani, care se află în concediu de maternitate sau au 
terminat concediul şi nu au un loc de muncă.  
Cursurile încep în ultima săptămână a lunii noiembrie 2020, se 
desfăşoară online şi au o durată de 3 luni. Pentru o bună desfăşurare a 
activităţilor, „este recomandată conectarea de pe un calculator 
personal/laptop”. 
Mamele care aleg cursurile de instruire antreprenorială vor dobândi 
abilităţi şi cunoştinţe necesare dezvoltării ideilor de afaceri, lansării de 
startup-uri şi comercializării produselor / serviciilor. Cursurile de IT se 
axează preponderent pe comerţ electronic şi web design. Cursurile sunt 
susţinute de lectori, angajaţi ai USV, afiliaţi la Facultatea de Inginerie 
Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor şi la Facultatea de Ştiinţe Economice 
şi Administraţie Publică. „Toate absolventele primesc diplome şi sunt 
incluse într-o bază de date a USV, pentru a beneficia de alte oportunităţi 
de instruire şi participare la proiecte care susţin comunitatea locală”, 
transmite USV. Înscrierile se fac prin completarea unui formular pe site-
ul proiectului https://mommypreneurs.eu/.[…] 
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__________ Prorectorul USV, 
Mihai Dimian: Ne 
așteaptă vremuri 
mai dificile decât în 
primăvară, dar dacă 
luăm situația în 
serios, în două-trei 
luni va trece acest 
val. În martie 
lucrurile vor sta mai 
bine 
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Exclusiv Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. 
Mihai Dimian, a declarat, miercuri, la Subiectul Zilei de la News 
Bucovina, că în următoarele luni situația va fi mai grea decât în 
primăvară în ceea ce privește epidemia cu SARS-CoV-2, dar că dacă se 
vor respecta măsurile de protecție situația se va îmbunătăți în două luni 
de zile. 
„Ne așteaptă vremuri mai dificile chiar și cât cele trăite în primăvară. 
Trebuie să ne protejăm prin măsurile pe care le avem, să luăm în serios 
această situație și să nu spunem că nouă nu ni se poate întâmpla acest 
lucru. Dacă facem acest lucru se poate ca în două luni de zile să treacă 
acest val și lucrurile să se îmbunătățească”, a spus Mihai Dimian. 
El a subliniat că este o diferență între ceea ce se afirmă la nivel 
guvernamental și ceea ce crede el despre evoluția pandemiei. 
Astfel, Mihai Dimian spune că la întrebarea „E posibil ca în martie 
lucrurile să stea mai bine?”, răspunsul său este: „Da, este posibil ca în 
martie lucrurile să stea mai bine”. 
El a arătat că prin această apreciere nu înseamnă că susține amânarea 
alegerilor, dar nici nu este de acord cu acest argument pentru 
organizarea alegerilor în decembrie. 
„Nu va dura această perioadă patru-cinci luni de zile. Este o epidemie. 
Acum e la nivel global. Vedem cum au evoluat epidemiile. Nu sunt valuri 
lungi de patru-cinci luni de zile, dar depinde și de ce facem noi.  Dacă 
vom continua ușor-ușor să „evităm” măsurile sau să păcălim măsurile 
luate, putem ajunge și până în martie”, a declarat Mihai Dimian.[…] 
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oameni 
nedepistaţi”. Cu ce 
teste putem verifica 
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Sănătate/Medi
cină 

Cifrele oficiale ne arată că aproape 250.000 de români au avut COVID-
19 de la începutul pandemiei şi până acum, dar numărul real ar putea fi 
de 10 ori mai mare. În aceste condiţii, este normal să ne întrebăm dacă 
suntem printre cei care au dobândit imunitate fără să ştie. Când ar 
trebui să ne verificăm nivelul de anticorpi şi ce teste alegem aflăm în 
continuare de la specialişti. Rata de imunizare la COVID-19 în România 
este de 4,6%, după cum arată datele preliminare ale studiului de 
seroprevalenţă realizat vara aceasta de Institutul Naţional de Sănătate 
Publică (INSP). Raportat la populaţia ţării, aceasta înseamnă că aproape 
900.000 de români au trecut până acum prin infecţia cu noul 
coronavirus. Procentul de imunizare a fost anunţat de ministrul 
sănătăţii, Nelu Tătaru, după prelucrarea a 11.000 din cele 17.000 de 
probe recoltate, scrie Agerpres. Studiul care analizează ce procent din 
populaţie are anticorpi la noul virus s-a derulat din iulie şi până în 
septembrie, când numărul de cazuri noi a crescut de la aproximativ 400 
pe zi la cel mult 2.000 pe zi. Rata infecţiilor a înregistrat o creştere 
accelerată din luna octombrie, ceea ce ar însemna că numărul celor care 
au trecut prin boală este mai mare în prezent.[…] 
Bolnavii internaţi la ATI sunt un indicator al cazurilor reale Numărul de 
bolnavi internaţi la terapie intensivă (ATI) ne poate oferi un reper cu 
privire la cifra reală a românilor infectaţi cu noul coronavirus, potrivit 
dr. Radu Ciornei, doctor în imunologie, microbiologie şi genetică 
moleculară şi cercetător ştiinţific la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. „Eu mă uit întotdeauna la numărul de oameni care sunt în ATI, 
vizavi de numărul de infectări. Indicatorul cel mai clar al numărului de 
îmbolnăviri într-o ţară este numărul de pacienţi din ATI. Sunt statistici 
care spun că, pentru 5 cazuri în ATI, sunt 1.000 de oameni care au boala 
în momentul respectiv. Faţă de cazurile raportate, eu cred că numărul 
real este mult mai mare”, spune dr. Ciornei.[…] 
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Cultură Joi, 5 noiembrie 2020, va avea loc Conferința Națională „Bibliologie și 
patrimoniu cultural național”, ediția a XIV-a – De civitate librorum. 
Lucrările Conferinței se vor desfășura pe două secțiuni: Jan Amos 
Komenský – o moştenire culturală de 350 de ani și Despre arta cărţii: 

www.albastiri.ro 
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patrimoniu cultural 
național” 

între literă şi imagine. Vor participa specialiști din domeniul bibliologiei 
de la instituții de specialitate din Eger (Ungaria), Bratislava (Slovacia), 
Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Suceava, Brăila, Vâlcea, Zalău și Alba Iulia. 
Lucrările conferinței se vor desfășura în mediul on-line. 
 
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național 
al Unirii Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
  
PROGRAMUL CONFERINȚEI 
[…] 
Olimpia Mitric, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de 
Istorie și Geografie - Miscellaneu de literatură populară ilustrată (sec. 
XIX)[…] 

 


