
Revista presei –MARȚI, 19 DECEMBRIE 2017 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/

Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

O.S. 

 

 

 

Lectoratul de limbă română 

al USV de la Cernăuți a 

organizat o nouă masă 

rotundă internațională 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Pg.5 

 

Lectoratul de limbă română al Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV) de la Cernăuți a organizat vineri, 15 

decembrie 2017, în cadrul Universității Naționale „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți (CHNU), în colaborare cu Centrul de 

Studii Românești, o nouă masă rotundă internațională, cu 

tematica „Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în 

lume”. 

Gazda evenimentului, dr. Gina Puică, lectorul de română, a 

menționat în deschidere că tematica i-a fost inspirată de orașul 

Cernăuți, spațiu prin excelență al conviețuirii multilingve și 

multiculturale, adăugând că și prin această masă rotundă 

Lectoratul de română contribuie la aprofundarea cunoașterii 

limbii și culturii românești de către publicul ucrainean, demers 

inseparabil astăzi de deschiderea către alte limbi și culturi. 

Prezentă la eveniment, Consulul General al României la 

Cernăuți, Eleonora Moldovan, a salutat evenimentul, 

considerând că acesta se înscrie în necesarul proces al 

relaționării interstatale prin cultură, fiind și o ilustrare a devizei 

Uniunii Europene, „Unitate în diversitate”. Pe aceeași linie s-a 

situat și prorectorul responsabil de relațiile internaționale al 

USV, prof. univ. dr. Ștefan Purici, care în intervenția sa s-a 

referit la colaborarea privilegiată dintre Universitățile din 



Suceava și din Cernăuți și la Bucovina ca spațiu expus în mod 

fertil interferențelor. 

Aceste luări de cuvânt oficiale au fost urmate de trei comunicări 

științifice. Lector univ. dr. Raluca Dimian (USV) a prezentat 

partea mai puțin cunoscută a operei lui Paul Celan (poet și 

traducător născut la Cernăuți în 1920), cea scrisă în limba 

română, pe care a analizat-o în contextul global al operei 

celaniene, care a fost redactată majoritar în limba germană. Au 

urmat lector univ. dr. Felicia Vrânceanu și lector univ. dr. 

Nikoletta Holovach (CHNU), care au făcut expuneri teoretice 

despre fenomenul interferențelor lingvistice, cu aplicații direct 

referitoare la situația limbii române vorbite în Nordul Bucovinei. 

În final, un grup de cursanți ai Lectoratului de română, constituit 

majoritar din cadre didactice ale Universității „Yuriy 

Fedkovych”, a ilustrat prin propria prezență, cât și prin 

dezbaterea avută, esența tematicii abordate în cadrul întregii 

mese rotunde. 

Reamintim că Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

sprijină în mod deosebit activitatea Lectoratului de română de la 

Cernăuți. Printre cele mai recente proiecte susținute se numără o 

aplicație practică de patru zile (4-7 decembrie 2017) în Nordul 

României, de care a beneficiat un grup de cursanți cernăuțeni. 

 

 

 

 

Cristi 

Ochrim 

 

Lectoratul de limbă română 

al USV de la Cernăuți a 

organizat o nouă masă 

 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

 

Știri Suceava 

 

IDEM 



 rotundă internațională 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

Lectoratul de limbă română 

al USV de la Cernăuţi a 

organizat vineri o nouă 

masă rotundă 

internaţională 

 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Ultima oră 

local 

 

Lectoratul de limbă română al Universităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava (USV) de la Cernăuţi a organizat vineri, 15 

decembrie 2017, în cadrul Universităţii Naţionale „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuţi (CHNU), în colaborare cu Centrul de 

Studii Româneşti, o nouă masă rotundă internaţională, cu 

tematica „Interferenţe lingvistice şi culturale la Cernăuţi şi în 

lume”. Gazda evenimentului, dr. Gina Puică, lectorul de română, 

a menţionat în deschidere că tematica i-a fost inspirată de oraşul 

Cernăuţi, spaţiu prin excelenţă al convieţuirii multilingve şi 

multiculturale, adăugând că şi prin această masă rotundă 

Lectoratul de română contribuie la aprofundarea cunoaşterii 

limbii şi culturii româneşti de către publicul ucrainean, demers 

inseparabil astăzi de deschiderea către alte limbi şi culturi. 

Prezentă la eveniment, Consulul General al României la 

Cernăuţi, Eleonora Moldovan, a salutat evenimentul, 

considerând că acesta se înscrie în necesarul proces al 

relaţionării interstatale prin cultură, fiind şi o ilustrare a devizei 

Uniunii Europene, „Unitate în diversitate”. Pe aceeaşi linie s-a 

situat şi prorectorul responsabil de relaţiile internaţionale al 

USV, prof. univ. dr. Ştefan Purici, care în intervenţia sa s-a 

referit la colaborarea privilegiată dintre Universităţile din 

Suceava şi din Cernăuţi şi la Bucovina ca spaţiu expus în mod 

fertil interferenţelor.Aceste luări de cuvânt oficiale au fost 

urmate de trei comunicări ştiinţifice. Lector univ. dr. Raluca 

Dimian (USV) a prezentat partea mai puţin cunoscută a operei 



lui Paul Celan (poet şi traducător născut la Cernăuţi în 1920), cea 

scrisă în limba română, pe care a analizat-o în contextul global al 

operei celaniene, care a fost redactată majoritar în limba 

germană. Au urmat lector univ. dr. Felicia Vrânceanu şi lector 

univ. dr. Nikoletta Holovach (CHNU), care au făcut expuneri 

teoretice despre fenomenul interferenţelor lingvistice, cu aplicaţii 

direct referitoare la situaţia limbii române vorbite în Nordul 

Bucovinei.În final, un grup de cursanţi ai Lectoratului de 

română, constituit majoritar din cadre didactice ale Universităţii 

„Yuriy Fedkovych”, a ilustrat prin propria prezenţă, cât şi prin 

dezbaterea avută, esenţa tematicii abordate în cadrul întregii 

mese rotunde.Reamintim că Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava sprijină în mod deosebit activitatea Lectoratului de 

română de la Cernăuţi. Printre cele mai recente proiecte susţinute 

se numără o aplicaţie practică de patru zile (4-7 decembrie 2017) 

în Nordul României, de care a beneficiat un grup de cursanţi 

cernăuţeni. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a organizat, în 

zilele de 14 și 15 decembrie 2017, a patra ediție a concursului 

studențesc „25 de ore în USV” (25h@USV). 

Echipa clasată pe locul I, alcătuită din Mădălina Maria 

Mitricioaei, Petru Ionuț Șandru și Alexandru Bilius (antrenor: 

șef lucrări dr. ing. Adrian Ioan Petrariu) a reușit să livreze, în 

cele 25 de ore ale concursului, o soluție funcțională care a 

combinat o aplicație PC, dispozitivul cu senzori furnizat de 

organizatori și un sistem electronic propriu. Pe locul II s-a clasat 

echipa alcătuită din Daniel Polocoșer, Ilie Alberto Cârdei, 



Marian Ciornei și David Ioan Cosovan (antrenor: șef lucrări dr. 

ing. Remus Prodan), iar pe locul III, echipa formată din 

Constantin Cristian Cumpăratu, Marian Bogdan Ursu, Marian 

Theodor Nicorescu și Andrei Mutu (antrenor: conf. univ. dr. ing. 

Călin Ciufudean). 

Patru echipe alcătuite din câte trei sau patru studenți, înscriși la 

programele de studiu ale Facultății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, au petrecut împreună 25 de ore în 

Atriumul corpului E al universității, căutând soluții creative 

pentru tematica propusă de organizatori - proiectarea și 

implementarea unei soluții interactive noi pentru jocurile pe 

calculator. În acest scop, organizatorii au asigurat echipamente 

de tip Perception Neuron, dotate cu senzori de mișcare, purtate la 

nivelul mâinii, asemenea unei mănuși. 

Proiectele echipelor au fost evaluate de către un juriu compus 

din Alexandru Guriuc (OSF Global Services) și Stelian Senocico 

(Assist Software). În vederea realizării în cât mai bune condiții a 

temei propuse, echipele de studenți au proiectat jocuri pe 

calculator, comunicații wireless, tehnologii web, precum și 

diverse dispozitive electronice. 

A patra ediție a concursului „25h@USV” a dus mai departe 

tradiția începută în anul 2014, aceea de a forța limitele 

creativității tehnice studențești, prin propunerea de teme 

relevante pentru direcțiile date de tehnologiile IT de ultimă oră 

în industria de profil. Din partea organizatorilor, prof. univ. dr. 

ing. Adrian Graur și prof. univ. dr. ing. Radu Daniel Vatavu 

consideră acest eveniment ca unul important în contextul actual 

al specificului competițiilor studențești naționale și 



internaționale, atât prin tehnologia inovativă adresată în fiecare 

an, cât și prin modalitatea specifică de implementare a acestuia. 

Sponsorii concursului din acest an au fost OSF Global Services, 

Assist Software și Global Design. 
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Lectoratul de limbă română al Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava (USV) de la Cernăuți a organizat vineri, 15 

decembrie 2017, în cadrul Universității Naționale „Yuriy 

Fedkovych” din Cernăuți (CHNU), în colaborare cu Centrul de 

Studii Românești, o nouă masă rotundă internațională, cu 

tematica „Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în 

lume”. 

Potrivit unui comunicat al USV, gazda evenimentului, dr. Gina 

Puică, lectorul de română, a menționat în deschidere că tematica 

i-a fost inspirată de orașul Cernăuți, spațiu prin excelență al 

conviețuirii multilingve și multiculturale, adăugând că și prin 

această masă rotundă Lectoratul de română contribuie la 

aprofundarea cunoașterii limbii și culturii românești de către 

publicul ucrainean, demers inseparabil astăzi de deschiderea 

către alte limbi și culturi. 

„Prezentă la eveniment, Consulul General al României la 

Cernăuți, Eleonora Moldovan, a salutat evenimentul, 

considerând că acesta se înscrie în necesarul proces al 

relaționării interstatale prin cultură, fiind și o ilustrare a devizei 

Uniunii Europene, „Unitate în diversitate”. Pe aceeași linie s-a 

situat și prorectorul responsabil de relațiile internaționale al 

http://www.newsbucovina.ro/
http://www.newsbucovina.ro/


USV, prof. univ. dr. Ștefan Purici, care în intervenția sa s-a 

referit la colaborarea privilegiată dintre Universitățile din 

Suceava și din Cernăuți și la Bucovina ca spațiu expus în mod 

fertil interferențelor”, a arătat sursa citată. 

Aceste luări de cuvânt oficiale au fost urmate de trei comunicări 

științifice. 

Astfel, lector univ. dr. Raluca Dimian (USV) a prezentat partea 

mai puțin cunoscută a operei lui Paul Celan (poet și traducător 

născut la Cernăuți în 1920), cea scrisă în limba română, pe care a 

analizat-o în contextul global al operei celaniene, care a fost 

redactată majoritar în limba germană. Au urmat lector univ. dr. 

Felicia Vrânceanu și lector univ. dr. Nikoletta Holovach 

(CHNU), care au făcut expuneri teoretice despre fenomenul 

interferențelor lingvistice, cu aplicații direct referitoare la situația 

limbii române vorbite în Nordul Bucovinei. 

În final, un grup de cursanți ai Lectoratului de română, constituit 

majoritar din cadre didactice ale Universității „Yuriy 

Fedkovych”, a ilustrat prin propria prezență, cât și prin 

dezbaterea avută, esența tematicii abordate în cadrul întregii 

mese rotunde. 

 

 

 

______ 

 

 

 

Ștefan Purici prezent la o 

nouă masă rotundă 

internațională organizată la 

Cernăuți 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

 

IDEM 

http://www.suceavalive.ro/


 

 

________ 

 

 

 

Competiţie la USV 

pentru  testarea abilităților 

de dezvoltare hardware și 

software 

 

 

 

www.svnews.ro 

 

 

Educație 

 

Echipa formată din Mădălina Mitricioaei, Ionuț Șandru și 

Alexandru Bilius s-a clasat pe locul I la cea de-a IV-a ediție a 

concursului studențesc „25 de ore la USV”. Competiția este 

organizată de Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor din cadrul instituției academice sucevene. 

Potrivit unui comunicat remis de Universitate, echipa 

cîștigătoare a fost antrenată deșeful de lucrări doctor inginer 

Adrian Petrariu și a reușit să livreze, în cele 25 de ore ale 

concursului, o soluție funcțională care a combinat o aplicație PC, 

dispozitivul cu senzori furnizat de organizatori și un sistem 

electronic propriu. Competiția este una de natură tehnică și își 

propune să testeze și să valideze abilitățile de dezvoltare 

hardware și software, precum și creativitatea și perseverența de a 

realiza, într-un timp limitat, aplicații tehnice performante. Tema 

concursului din acest an a constat în dezvoltarea unei aplicații 

care folosește mișcarea și gesturile mîinilor utilizatorilor drept 

modalitate de a interacționa cu un sistem informatic. 

Pe locul II s-a clasat echipa alcătuită din Daniel Polocoșer, Ilie 

Alberto Cîrdei, Marian Ciornei și David Ioan Cosovan. 

Antrenorul acestora a fost șeful de lucrări doctor inginer Remus 

Prodan. 

Locul III a revenit echipei formate din Cristian Cumpăratu, 

Bogdan Ursu, Marian-Theodor Nicorescu și Andrei Mutu, 

antrenată de conferențiarul universitar doctor inginer Călin 

Ciufudean. În competiție au intrat patru echipe. 
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