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__________ Lectoratul de limba 
română de la 
Universitatea 
Națională 
Politehnică din 
Odessa a împlinit un 
an 
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Suceava Lectoratul de limba română pe care Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV) l-a înființat în cadrul Universității Naționale Politehnice 
din Odessa (ONPU) a intrat în cel de-al doilea an de activitate. 
Deschis în septembrie 2019, în urma încheierii unui protocol de 
colaborare între USV și ONPU, Lectoratul urmărește crearea unei 
imagini pozitive a țării noastre, extinderea numărului de persoane care 
stăpânesc limba română, promovarea oportunităților de studiu în 
cadrul USV și a activității de cercetare derulată de universitatea 
suceveană, conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, 
culturale, lingvistice, religioase a membrilor comunității românești din 
Ucraina, precum și întărirea, an de an, a conexiunii dintre cele două țări 
în plan academic și cultural. 
Lectorul este găzduit de Departamentul de Management Administrativ 
și Probleme de Piață din cadrul instituției de învățământ superior 
ucrainene și organizează cursuri de limba română, nivelurile A1 și A2 
(conform Cadrului European Comun de Referință pentru limbi străine), 
precum și activități de popularizare a culturii și civilizației românești. 
Cursurile celor două grupe constituite la nivelul Lectoratului sunt 
frecventate de circa 30 de persoane (studenți și personal administrativ 
din cadrul universității-gazdă), iar activitățile de promovare și 
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popularizare a culturii și civilizației românești se bucură de simpatie și 
interes în rândul cursanților. 
În actualul context epidemiologic, provocat de incidența relativ ridicată 
a cazurilor de Covid-19 la nivelul municipalității Odessa (zonă portocalie, 
conform clasificării autorităților locale), activitățile Lectoratului se 
desfășoară în format on-line și on-site. La încheierea modulului de curs, 
odată cu încheierea anului academic, cursanților li se oferă 
oportunitatea de a-și testa cunoștințele de limba română, care sunt 
evaluate de o comisie constituită la nivelul USV, iar candidații declarați 
admiși în urma testării primesc certificate de competență lingvistică 
pentru limba română, eliberate de Facultatea de Litere și științe ale 
Comunicării din cadrul USV. 
Încă de la înființarea sa, Lectoratul este deservit de lector univ. dr. Dan 
Nicolae Popescu, cadru didactic al Facultății de Litere și Științe ale 
Comunicării din cadrul USV, se arată într-un comunicat transmis de 
Universitatea suceveană. 
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__________ În urmă cu doar câteva zile, un număr de 7 morminte, ce datează de 
peste 3.500 ani, au fost descoperite de arheologi în apropierea orașului 
Iași! Totul a fost scos la iveală de cercetători și specialiști într-un tumul 
aflat la vest de intravilanul actual al urbei Târgu Frumos. „Săptămâna 
trecută, sub atenta îndrumare și supraveghere a specialiștilor, în 
sectorul vestic al monumentului funerar, dispersate în suprafață, au fost 
descoperite și investigate exhaustiv 7 morminte, dintre care șase 
inhumații și un cenotaf”, a precizat, în exclusivitate pentru BZI, 
arheologul și istoricul Sergiu Constantin Enea […] 
Cercetarea a fost efectuată de un colectiv inter-/pluridisciplinar alcătuit 
din dr. abilitat Dumitru Boghian (Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava USM), dr. Sergiu-Constantin Enea (Liceul Teoretic «Ion 
Neculce» Târgu Frumos), Ion Ciobanu (director Rezervația Cultural-
Naturală Orheiul Vechi, Republica Moldova), Sergiu Popovici (Agenția 
Arheologică Națională Chișinău). Au participat și dr. Angela Simalcsik 
(Academia Română, filiala Iași, Centrul de Cercetări Antropologice «Olga 
Necrasov»), dr. Radu-Gabriel Pîrnău (Academia Română, filiala Iași, 



Colectivul de Geografie), dr. Andrei Asăndulesei și dr. Felix-Adrian 
Tencariu (UAIC din Iași). 
[…] 

 

 

 

 

 

 

 


