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Student de la USV, 
premiat la un 
concurs de traducere 
literară 

newsbucovina.ro 

25.05.21 

- Un student al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a câștigat 
premiul III în urma participării la Concursul de traducere literară „La voz 
a ti debida”. Marian Apostol, student în anul I, specializarea Limba și 
literatura engleză – Limba și literatura spaniolă din cadrul Facultății de 
Litere și Științe ale Comunicării, a participat cu traducerea poemului 
semnat de scriitorul uruguaian Mario Benedetti, ”Hagamos un trato” 
(Hai să facem un târg), precum și a povestirii autoarei mexicane Esther 
Seligson, ”Despertar del cuerpo” (fragment din ”Diálogos con el cuerpo”) 
(rom. Trezirea corpului - extras dinDialoguri cu trupul). 

„Acest premiu este o reușită, cu atât mai mult cu cât la concurs au 
participat numeroși studenți, masteranzi și doctoranzi de la universități 
de prestigiu din țară. Festivitatea de decernare a premiilor s-a desfășurat 
exclusiv online, în data de 14 mai 2021. Studentul câștigător a fost 
coordonat de lector univ. dr. Alina-Viorela Prelipcean. Aceste concursuri 
studențești contribuie la o bună formare a viitorilor traducători și 
specialiști în limbi străine”, se arată într-un comunicat al USV. 

Membrii juriului concursului de traducere literară „La voz a ti debida” au 
fost: prof. dr. Mianda Cioba (Universitatea din Bucureşti), prof. dr. 
Carmen Muşat (Universitatea din Bucureşti şi redactor-şef al revistei 
Observator cultural), lect. dr. Mioara Angheluță (Universitatea din 
Bucureşti), lect. Víctor Peña Irles (Universitatea din Bucureşti), dr. 
Rafael Pisot Díaz (Institutul Cervantes din Bucureşti), Valeriu Radulian 
(Radio România Internațional) şi Vlad Radulian (Asociaţia Firmelor de 
Interpretariat şi Traducere din România). 

Cea de-a III-a ediție a acestei manifestări a fost organizată de 
Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice, Clasice şi Neogreacă 
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(Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti), 
cu sprijinul Ambasadei Spaniei la Bucureşti, al Institutului Cervantes din 
Bucureşti şi al revistei Observator cultural. 

”La voz a ti debida” este un concurs de traducere a unor texte literare din 
limba spaniolă în limba română, iar principalul obiectiv este promovarea 
limbii spaniole, precum și diseminarea bogatei culturi hispanice în țările 
vorbitoare de limbă spaniolă. Astfel, se fac cunoscute societății românești 
texte narative și poetice din limba spaniolă, limbă aflată pe locul doi în 
lume, la ora actuală, ca număr de vorbitori, după chineza mandarină. 

Georgiana 
Anton  

Facultatea de Științe 
ale Educației din 
cadrul USV, în 
colaborare cu IȘJ 
Suceava, organizează 
conferința 
”Promovarea 
SĂNĂTĂȚII mintale 
în școală” 
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- Evenimentul se adresează decidenților din educație (reprezentanți ai 
instituțiilor publice, parlamentari, directori de școli, inspectori școlari) 

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului 
Suceava, organizează conferința Promovarea sănătății mintale în școală, 
vineri, 28 mai 2021. 

Evenimentul se adresează decidenților din educație (reprezentanți ai 
instituțiilor publice, parlamentari, directori de școli, inspectori școlari) și 
se desfășoară în contextul proiectului european PROMEHS – 
PROMOTING MENTAL HEALTH AT SCHOOL (Promovarea sănătății 
mintale în școală), proiect ERASMUS+ KA3. 

Echipa de proiect a dezvoltat și implementat un curriculum de 
promovare a sănătății mintale pentru grădinițe, școli primare, 
gimnaziale și licee. În vederea implementării acestui curriculum în școli, 
au fost formați 250 de profesori din 20 de școli din județul Suceava. 
Beneficiarii proiectului sunt 1300 de elevi și 3000 de părinți. 

Proiectul PROMEHS este cofinanțat de Comisia Europeană (2019-2022) 
și se derulează sub coordonarea unei echipe de cercetători de la 
Universitatea Bicocca din Milano. Participanții la proiect sunt 
universități și autorități publice din șapte țări europene (România, 
Croația, Grecia, Letonia, Portugalia, Malta). 

În cadrul conferinței din 28 mai, participanții vor afla detalii despre 
proiectul PROMEHS (coordonat în România de d-na conf. univ. dr. 



Aurora- Adina Colomeischi, decan a Facultății de Științe ale Educației, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) și vor avea oportunitatea să 
cunoască materialele elaborate în cadrul proiectului pentru elevi, părinți 
și profesori. 

Prezentările din cadrul conferinței vor aborda importanța dezvoltării 
socio-emoționale, a stării de bine și rezilienței în școală și familie (conf. 
univ. dr. Petruța Rusu), descrierea manualelor și ghidurilor pentru elevi, 
profesori și părinți (lector univ. dr. Diana-Sînziana Duca) și prezentarea 
demersului de validare științifică a programului (asistent univ. drd. Alina 
Ionescu Corbu). 

Formarea profesorilor în vederea promovării sănătății mintale în școli a 
fost coordonată de lector univ. dr. Liliana Bujor (USV), iar din echipa de 
formatori au făcut parte: asistent univ. drd. Alina Ionescu Corbu (USV), 
asistent univ. drd. Romina Bondor (USV), prof. consilier Adriana 
Nichitean (Centrul Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică, 
Suceava) și prof. consilier Narcisa Popa (Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Psihopedagogică, Suceava). 

Conferința va fi organizată la sediul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava, Aula Magna, corp A. 

Mai multe detalii despre proiect puteți afla de pe pagina proiectului: 
www.promehs.org 

e-mail: adina.colomeischi@usm.ro 

- Centru de vaccinare, 
la USV 
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- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, a 
anunțat că, săptămîna viitoare, la parterul Corpului E al instituției 
academice se va amenaja un centru de vaccinare anti-COVID a 
studenților și angajaților. El a menționat că deja de la USV s-au vaccinat 
două treimi dintre cadrele didactice şi jumătate din personalul 
administrativ. Prorectorul a declarat: „Aşa cum am mai afirmat, nu 
susţin măsurile promovate în multe universităţi privind accesul la 
examene sau la activităţile didactice pe bază de vaccin sau test. Însă 
susţin ca acest proces de vaccinare să fie unul cît mai facil şi, de aceea, să 
existe un centru de vaccinare chiar în campus”. Mihai Dimian a 
completat: „Vă încurajez să vă vaccinaţi atît pentru protecţia 
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dumneavoastră cît şi pentru protecţia celor din jur, mai ales într-un 
mediu precum cel universitar, unde interacţiunile cu ceilalţi sînt multe şi 
dese. Cred că majoritatea colegilor mei au dat dovadă, în primul rînd, de 
responsabilitate în momentul cînd au luat decizia de a se vaccina”. 

Sorin Iordan Daniel Prelipcean, 
tânărul fizician care 
ciocnește particule în 
acceleratorul de la 
CERN 

rri.ro 

25.05.21 

- Daniel Prelipcean are 24 de ani este originar din Rădăuţi, judeţul Suceava 
şi conduce filiala din Elveţia a Ligii Studenţilor Români din Străinătate. 
Daniel şi-a obţinut licenţa în matematică-fizică, dar mai departe, la 
master, a ales fizica particulelor elementare şi cum nu există un loc mai 
bun pentru studiul acestui domeniu decât Organizaţia Europeană pentru 
Cercetare Nucleară, CERN, s-a mutat la Geneva în iunie 2020, unde 
lucrează cu cel mai mare accelerator de particule din lume.   

„În Elveţia am ajuns prima dată acum doi ani, în 2019, pentru un 
Summer Student Internship, un program de stagii de vară de trei luni în 
cadrul CERN şi m-am îndrăgostit de CERN şi de ceea ce are de oferit zona 
Genevei şi am ales să revin pentru master. La CERN este o bulă. Este o 
societate, eu aş numi-o utopică. Un amalgam de naţionalităţi, de 
mentalităţi, cu oameni cu o educaţie foarte diversă, deci mi-a fost foarte 
uşor să mă integrez fiind egal cu ceilalţi”. 

Primul contact al lui Daniel cu LSRS s-a petrecut în Munchen la unul 
dintre evenimentele de socializare organizate de Ligă, numit "Meet the 
students". Spune că a întâlnit nişte oameni "foarte faini" cu care a realizat 
că poate construi ceva pentru sine şi pentru România.  

„Am devenit membru LSRS Germania. Am fost membru pentru opt sau 
zece luni, după care m-am mutat în Elveţia pentru master. În Elveţia nu 
a existat o filială LSRS activă şi mi-am propus să o reînfiinţez eu. Astfel 
am făcut uz de toate cunoştinţele pe care le am în Elveţia şi suntem o 
filială mică. Suntem şase oameni momentan şi încercăm să creştem. Ne-
a fost un pic cam greu în perioada asta pandemică cu creşterea deoarece 
nu putem să mergem fizic la universiăţi. Ne-am axat doar în mediul 
online, care este oricum foarte plin de tot felul de activităţi. Încercăm să 
facem un Ghid al Studenţilo şi să începem să ne vedem, pe cât posibil. 
Deci suntem la început de drum şi vrem să ne formăm o echipă, să 
stabilim un contact şi cu ambasada sau cu diferite entităţi”. 



România a devenit membru CERN în 2016, iar Daniel spune că, în 
prezent, în cadrul institutului îşi desfăşoară activiteatea circa 230 de 
cercetători români şi 3-4 stundenţi de aceeaşi naţionalitate. L-am 
întrebat pe Daniel ce presupune activitatea sa la acceleratorul de 
particule şi de ce este ea importantă.  

„Studiul meu este să văd cât de multă radiaţie poate suporta acest 
accelerator, pentru că atunci când ciocnim particule se produce o radiaţie 
foarte puternică, care este foarte nocivă nu doar pentru corpul uman, ci 
şi pentru materialul în sine, pentru electronice, pentru detectori. Atunci 
când facem cercetare, sau atunci când facem ceva ce nu s-a mai făcut 
avem nevoie de metode ce nu s-au mai implementat. De exemplu, la 
CERN a fost inventat Internetul în 1989 şi menţionez asta pentru că 
acum, în perioada pandemică ne-am axat foarte mult pe digital pe mediul 
online. Deci ce vreau să spun este, chair dacă facem ceva ce pare 
neesenţial - fizica particulelor elementare - noi în această cercetare 
dezvoltăm foarte multe aplicaţii care au un rol foarte important în viaţa 
de zi cu zi. Şi aş menţiona detectorii de securitate la aeroport, detectorii 
pentru catscans (radiografii ale sistemului osos - n.r.) sau pentru x-rays 
(radiografii ale ţesuturilor moi - n.r.) în spital, deci facem aplicaţii 
diverse”. 

Daniel Prelipcean spune că a primit deja o confirmare pentru a continua 
cu un doctorat în cadrul Organizaţiei Europene pentru Cercetare 
Nucleară. Pe termen mediu, i-ar plăcea să rămână cercetător la CERN 
încă 5, 10 sau chiar 15 ani. În prezent, este asistent de cercetare în cadrul 
Universităţii Suceava, într-o colaborare cu CERN, şi mărturiseşte că, pe 
termen lung, vrea să revină acasă şi să dechidă un departament de 
cercetare în fizica particulelor elementare la Suceava.  

"România are foarte mult potenţial şi, din ce simt, România merge în 
direcţia bună. Nu plănuiesc să vin acasă mâine şi să încerc să mă lupt cu 
morile de vânt. Sper să mă număr printre cei care vor veni peste cinci, 
zece, cincisprezece ani să pun în practică ceva într-un ecosistem deja 
creat. Nu mă consider capabil să vin acasă şi să schimb România, dar 
atunci când România începe să se schimbe, voi veni şi o voi sprijini să se 
schimbe în direcţia pe care eu o consider cea bună". 



Damiela 
Micuțariu 

Alianța Franceză va 
fi inaugurată oficial 
în prezența 
Excelenței Sale 
Laurence Auer, 
Ambasadoarea 
Franței în România 
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- Alianța Franceză din Suceava va fi inaugurată oficial vineri, 28 mai, la 
ora 16.00, în prezența Excelenței Sale Laurence Auer, Ambasadoarea 
Franței în România. Înființarea Alianței Franceze din Suceava a fost 
aprobată de către Consiliul de Administrație al Fundației Alianțelor 
Franceze, reunit la Paris, pe 25 martie a.c. 

Rețeaua mondială a Alianțelor Franceze numără 832 de instituții, în 131 
de țări, de pe 5 continente. Alianțele Franceze au drept misiune 
promovarea limbii franceze și a culturilor francofone, dar și a valorilor 
umaniste universale. 

În anul 2021, patru Alianțe Franceze au fost create în spațiul francofon, 
printre care și Alianța Franceză din Suceava, care este singura Alianță 
nou înființată în Europa Centrală și Orientală. Ea continuă activitatea 
fostului Birou Francez unde, timp de aproape 10 ani, comunitatea 
suceveană s-a bucurat de „După-amiezile francofone”, în fiecare zi de 
miercuri. 

Deschiderea Alianței Franceze de la Suceava, pe 28 mai, va fi urmată, la 
ora 17.00, de decernarea Ordinului Național al Franței Legiunea de 
Onoare în Grad de Cavaler prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, 
eveniment care va avea loc în fața Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava. 

Printre înalții oaspeți ai Francofoniei instituționale în România vor fi 
prezenți la Suceava: Hélène Roos, directoarea Institutului Francez din 
România, Michel Monsauret, coordonatorul Alianțelor Franceze din 
România, responsabil al polului educativ la Ambasada Franței din 
București, Muriel-Augry Merlino, directoarea Institutului Francez din 
Iași. 

Programul vizitei la Suceava a Ambasadoarei Franței în România, 
Laurence Auer, include și întâlniri cu președintele Consiliului Județean 
Suceava, Gheorghe Flutur, și cu primarul municipiului Suceava, Ion 
Lungu, la Primăria Suceava. De asemenea, oaspeții vor vizita Ambro-
Romcarton. 
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USV organizează 
prezentarea online 
„Inflația și rolul 
Băncii Naționale a 
României în 
menținerea 
stabilității 
prețurilor” 

25.05.21 În cadrul celei de a XI-a ediții a Festivalului „Zile și nopți studențești” 
(ZNSt), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de 
Științe Economice și Administrație Publică, organizează astăzi, 
25.05.2021, începând cu ora 15.00, în format on-line, prezentarea cu 
tema „Inflația și rolul Băncii Naționale a României în menținerea 
stabilității prețurilor”. 

Facultatea este implicată, alături de alte facultăți de prestigiu din ţară, în 
proiectul ACADEMICA, care urmărește consolidarea dialogului dintre 
banca centrală, mediul economic instituţional şi comunitatea academică. 
La eveniment sunt așteptați să participe studenți de la toate programele 
de studiu ale facultății, dar și alți studenți din universitate interesați de 
temă, iar prelegerea va fi susținută de doamna Elena SIRETEANU, Banca 
Națională a României – director Agenția Suceava. 

Link eveniment: https://meet.google.com/akw-msxu-jku 
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 Următoarea criză 
financiară vine din 
SUA. Prof. Popa: Va 
fi generată de bula 
creditelor de studii 

suceava.robo-stiri.ro 
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 Profesorul Valentin Popa, ministru al Educației în anul 2018, a vorbit 
despre următoarea criză financiară, în cadrul conferinței despre educație 
a DC Media Group. 

Potrivit declarațiilor sale din conferința „Responsabilitatea socială a 
universităților din România” a DC Media Group, rectorul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava anunță că următoarea criză financiară a 
lumii va surveni în urma spargerii „bulei” creditelor de studii din Statele 
Unite ale Americii. 

Următoarea criză apare tot în SUA 

”Nu sunt specialist în economie, dar, din câte am citit, viitoarea criză 
economică mondială va apărea tot din Statele Unite se pare, iar de data 
aceasta va fi generată de așa-numita bulă a creditelor de studii. Băncile 
din Statele Unite ale Americii oferă creditele de studii cu mult mai mult 
larghețe decât se gândesc să ofere băncile din Europa și din România”, a 
transmis Valentin Popa, în timpul conferinței DC Media Group. 

”Sigur, nu înseamnă că dacă noi nu vom acorda aceste chestiuni, vom 
scăpa de efectele unei astfel de crize economice care, odată declanșată, se 



va propaga în toate direcțiile și în toate sectoarele de activitate, pe toate 
continentele. Dar cel puțin nu vom fi și noi generatori ai unei astfel de 
bule financiare”, a conchis el. 

Criza financiară anterioară a fost cea din 2007-2008, pornită tot din 
Statele Unite 

În perioada 2007-2008, un cumul de factori a provocat ce s-a numit la 
acea vreme cea mai severă criză financiară mondială de la Marea 
Recesiune încoace. Printre factorii care au dus la criză s-au numărat: 
riscuri excesive asumate de bănci; spargerea bulei imobiliare din Statele 
Unite ale Americii care a culminat cu falimentarea Lehman Brothers pe 
15 septembrie 2008. Acest lucru a generat o criză mondială 
internațională care a dus la șomaj în masă, sinucideri, rate scăzute ale 
fertilității, scăderea drastică a încrederii în instituțiile publice și, în final, 
criza zonei euro. 

Mulți experți sunt de părere că criza generată de pandemia Covid-19 care 
a închis multe sectoare de activitate prin impunerea măsurilor de 
restricție a circulației și socializării pentru a preveni răspândirea SARS-
CoV-2 a întrecut criza de acum peste un deceniu. 

- Medalii câștigate de 
Universitatea 
Suceava la 
EUROINVENT 
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- Săptămâna trecută s-a desfășurat cea de-a 13 -a ediție a Expoziției 
Europene de Creativitate și Inovație EUROINVENT, la care au participat, 
online, peste 280 invenții şi proiecte de cercetare, cu autori din peste 20 
țări. 

Lista participanţilor naţionali include universităţi şi institute de 
cercetare, care și-au prezentat cele mai bune produse și invenții. 

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava a obținut 3 medalii de aur și 3 
medalii de argint cu invențiile Sistem de interblocare, Sistem de blocare, 
Sistem automat de monitorizare a atenției șoferilor, Metodă pentru 
alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici izolați, Sistem 
de recuperare a energiei și Echipamente pentru învățarea prin întoarcere 
la lecțiile de înot. 

crainou.ro 

25.05.21 

suceavanews.ro 

25.05.21 



A.B. Expoziţie de grafică 
şi pictură Florinela 
Covaşă 
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- Joi, ora 17, prof. Raluca Schipor ne invită, în spaţiul Observatorului din 
Suceava, la expoziţia de grafică şi pictură semnată Florinela Covaşă, 
absolventă USV (FSE) şi a cursurilor de Arte vizuale organizate de Casa 
de Cultură a Studenţilor. 

„Discursul pictural transpune vizual planul real şi planul abstract, care 
împreună formează o imagine amplă, ce sensibilizează şi provoacă 
privitorul la reflecţie. Fiecare lucrare are o poveste şi o emoţie specifică, 
iar în spatele lor stau pasiunea, dăruirea şi implicarea”  mărturiseşte 
Florinela Covaşă. 

Expoziţia se înscrie în categoria evenimentelor ce au ca scop promovarea 
studenţilor talentaţi din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 
constituind un demers ce intenţionează să marcheze finalul cursurilor de 
arte vizuale desfăşurate la Casa de Cultură a Studenţilor în anul 
universitar 2020-2021, ne-au informat organizatorii. Proiectul 
expoziţional cuprinde 30 de lucrări de grafică şi tehnici picturale 
realizate de Florinela Covaşă, absolventă a studiilor de licenţă şi masterat 
în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei. Din perspectiva subiectului, 
lucrările prezintă un univers al portretului, evocat într-o manieră 
originală, ce îmbină predispoziţia pentru detalii captivante şi exerciţii de 
redare a atmosferei. 

Făcând parte din cadrul evenimentelor ZNST, vernisajul va fi marcat de 
un microrecital susţinut de studenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare”, 
coordonaţi de prof. Valentin Ianoş. 

 

 

 


