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- Simpozion 
internațional online, 
organizat de 
Lectoratul de limbă 
română al USV de la 
Cernăuți 
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- Lectoratul de limba română al Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (USV) din cadrul Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din 
Cernăuți a organizat în ziua de 18 iunie un simpozion internațional 
online intitulat „Interferențe lingvistice și culturale la Cernăuți și în 
lume”, moderat de lectorul de română, Gina Puică. În deschiderea 
evenimentului, au luat cuvântul Dan Constantin, ministru plenipotențiar 
la Consulatul general al României la Cernăuți, care s-a arătat încântat de 
eveniment, prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector responsabil cu relațiile 
internaționale al USV, care a amintit buna colaborare dintre 
universitățile „Ștefan cel Mare” din Suceava și „Yuriy Fedkovych” din 
Cernăuți, colaborare dezvoltată pe mai multe paliere (mobilități, 
predare, cercetare), și faptul că Lectoratul de română de la Cernăuți este 
unul dintre cele mai bune rezultate ale acestei colaborări. Tot în 
deschidere, din partea Universității din Cernăuți, a luat cuvântul și conf. 
univ. dr. Lubov Melnychuk, directoarea Centrului de Studii Românești și 
coorganizatoare a evenimentului. 
În cadrul amplei secțiuni de comunicări științifice, au avut prezentări mai 
multe cadre didactice de la USV: prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu („A 
mânca la Viena. Mică incursiune în ce înseamnă a fi bucovinean”), lector 
univ. dr. Monica Coca („Lingviști români în spațiul european: 
interferențe lingvistice și culturale”), lector univ. dr. Monica Timofte 
(„Interferențe lingvistice și culturale ale hermeneuticii unui 
circumstanțial de timp”), conf. univ. dr. Daniela Hăisan („Basmul cult 
eminescian în limba engleză: In(ter)ferențe traductologice”). Mihaela 
Toader, cercetător dr. la Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc, și istoricul Mihai Floroiu 
au vorbit despre receptarea lui Eminescu în România și în comunitățile 
de români din exil înainte de 1990 („Eminescu și cultura”). 
Din Ucraina, tot despre Eminescu a prezentat o comunicare Anzhela 
Petrash, profesoară la Academia Națională a Serviciului de grăniceri de 
stat al Ucrainei din Hmelnițki („Eminescu nu este el decât în 
românește”).Marin Gherman, director al Institutului de Studii Politice și 
Capital Social și Președinte al Centrului media BucPress din Cernăuți, a 
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avut o expunere pe tema „Ghetoizări informaționale versus Interferențe 
culturale în spațiul bucovinean transfrontalier”. 
În a doua parte a zilei, a fost organizată o masă rotundă („Îmi amintesc 
faptul că...”), la care au participat cursanți din prezent și din trecut ai 
Lectoratului de limbă română de la Cernăuți, printre care: Petro Bochan, 
Taisia Bortica Svitlana Bortnyk, Oleg Danalaki, Leonid Hikov, Lalita 
Gerasym, Inessa Krasnokutska, Kristina Kryliuk, Stella Malanchuk, 
Kvitoslava Matiichuk, Halina Morarash, Khrystyna Nikolenko, Ion 
Onisco, Anzhela Petrash, Tetiana Skutar, Andrii Veryha, Yarina 
Vyshpinska, Yuliya Yeremitsa, Anastasiia Yuriichuk.Aceștia au evocat 
experiențele lor cele mai semnificative de pe parcursul de studiere a 
limbii române în cadrul Lectoratului de la Cernăuți. 
Reamintim că Lectoratul de română de la Cernăuți a fost fondat în 
noiembrie 2014. 

O. Nuțu Minimum 90% din 
totalul locurilor de 
cazare ale USV vor fi 
repartizate 
studenților care 
ocupă locuri 
bugetate, în anul 
universitar următor 
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- Începând cu anul universitar 2021-2022, locurile de cazare de care 
dispune Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) vor fi acordate, 
aproape în totalitate, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, de la 
învățământul cu frecvență, care ocupă locuri bugetate. 
Potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație al USV nr. 66, din data de 
8 iunie a.c., un procent de minim 90% din totalul locurilor de cazare 
disponibile va reveni studenților de la învățământul fără taxă. Astfel, 
locurile de cazare vor fi repartizate pentru studenții înmatriculați la 
studii universitare de licență cu frecvență (fără taxă și cu taxă), masterat 
cu frecvență (fără taxă) și doctorat cu frecvență (fără taxă). 
Capacitatea maximă de cazare în căminele de care dispune universitatea 
suceveană este de 1.400 de locuri. Tarifele de cazare în căminele 
studențești vor fi mai mari începând cu anul universitar 2021-2022, 
creșterea fiind între 40-70 de lei/lună, în funcție de căminul în care va fi 
cazat studentul. Astfel, studenții care ocupă un loc fără taxă pot obține 
locuri de cazare în unul dintre căminele USV la tarife situate între 250 și 
500 de lei pe lună. Pentru studenții plătitori de taxe tarifele vor fi între 
370 și 500 de lei/lună, iar pentru studenții cu părinți cadre didactice sau 
didactice auxiliare taxele pornesc de la 190 lei/lună și pot ajunge la 500 
de lei/lună, în funcție de facilitățile și locația căminului. 
În contextul pandemiei, studenții care au obținut locuri de cazare în 
căminele USV, pentru anul universitar în curs, au fost nevoiți să prezinte 
dovada vaccinării împotriva virusului COVID-19 sau un test PCR negativ, 
efectuat cu cel mult 3 zile calendaristice anterioare cazării. 
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- Jupâni, pentru că sunt mai mulți: Laura Bujor - Facultatea de Drept și 
Științe Administrative, Ecaterina Ceban - Facultatea de Educație Fizică 
și Sport, Ioana Mihaela Serediuc - Facultatea de Inginerie Alimentară, 



Anatolie Perju - Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calcula-
toarelor, Diana Rusu - Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și 
Management, Anișoara Filip - Facultatea de Istorie și Geografie, Daniela 
Bargan-Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Maria Ecaterina 
Asandei-Facultatea de Silvicultură, Nicoleta Sudev-Facultatea de Științe 
Economice și Administrație Publică, Maria Magdalena Dimitriu- 
Facultatea de Științe ale Educației. Aceștia sunt șefii de promoție 2021 de 
la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Acum, nu știm dacă 
aceștia vor lucra ca șefi, dar măcar să lucreze pentru ceea ce s-au pregătit. 
Și dacă se poate la Suceava ori măcar în țară, pentru a mai ridica un pic 
nivelul. Felicitări și mult noroc în continuare! Pentru că, mai tot timpul, 
dacă noroc nu e, nimic nu e. 

- Unica secție de 
votare din Suceava 
pentru alegerile 
parlamentare din 
Republica Moldova 
va fi deschisă în 
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- Cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul României vor putea vota 
la alegerile parlamentare din 11 iulie și în municipiul Suceava. Ca de 
obicei, unica secție de votare din județ va fi amenajată în incinta 
Universității „Ștefan cel Mare”. 
Informațiile au fost anunțate astăzi, 22 iunie, de către Prefectura 
Suceava, după întrevederea dintre prefectul Iulian Cimpoeșu și Consulul 
General al Republicii Moldova la Iași, Alexei Țurcan. 
Alegerile parlamentare din R. Moldova vor avea loc în data de 11 iulie. În 
total, la urne sunt așteptați aproape 3,3 milioane de cetățeni moldoveni 
care vor putea vota cele 19 formațiuni politice admise la scrutin. 
De menționat că peste 100.000 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au 
înregistrat pentru a vota în străinătate, ceea ce constituie un record 
absolut pentru țara vecină. 
Dintre aceștia, 6.669 cetățeni moldoveni au declarat că vor să voteze în 
România, dintre care 290 în municipiul Suceava și câte o persoană la 
Fălticeni, Vatra Dornei, comuna Frumosu și comuna Frătăuții Noi. 
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- Un component de la 
echipa de juniori II a 
CS Universitatea 
Suceava, care tocmai 
a cîștigat 
Campionatul 
Național, a evoluat 
în cîteva partide 
pentru echipa mare, 
în prima divizie. 
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- Un component de la echipa de juniori II a CS Universitatea Suceava, care 
tocmai a cîștigat Campionatul Național, a evoluat în cîteva partide pentru 
echipa mare, în prima divizie. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, 
coordonatorul echipelor de handbal din cadrul clubului Universității 
„Ștefan cel Mare”, profesorul universitar doctor Petru Ghervan, a 
declarat: „Daniel Stanciuc (foto: jucătorul din stânga) pare că este una 
dintre excepții. La 16 ani a jucat, are opt-nouă meciuri în Liga Națională. 
Sigur, mai puțin faza de apărare, dar are maturitatea care îi permite să 
concureze cu sportivi de peste 25 de ani și el crește. Ceilalți nu știu cât 
mai cresc. Cu siguranță ne dorim ca în anul următor să mai fie doi sau 
trei pe lângă Stanciu, copii de clasa XI-a, și să facă parte din lot la 
seniori”. Domnul Ghervan este pentru promovarea jucătorilor tineri, dar 
cu precauție. Acesta a spus: „Noi am renunțat la juniori I pentru că am 



înscris echipa în Divizia A, eșalonul doi la seniori. Și acolo aveam copii 
întârziați un pic ca început al handbalului, dar care aveau perspective. 
Care au și cîștigat seria în anul respectiv. Ei, juniorii II, i-au bătut tot 
anul, cu mici excepții, dovedind că în lupta directă pot. Divizia A este 
resursă pentru prima echipă. Atunci eu de ce să aștept în divizia A când 
este mai bun acum? Trebuie să îl promovez acum, sigur cu precauție”. 
Referitor la tânărul jucător care evoluează la echipa mare, domnul 
Ghervan a mai spus: „Daniel Stanciuc are un metru 90, deja, este robust 
, este un jucător cu o minte foarte bună și care face handbal cu antrenorul 
Vasile Boca de prin clasa a II-a”. 

- Gheorghe Flutur 
anunță că s-au 
deschis ofertele 
pentru proiectarea 
Spitalului de Copii și 
Spitalului de Boli 
Infecțioase din 
Suceava 
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- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a 
participat, joi seara, la festivitatea de absolvire a promoției 2021 a 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a transmis că autoritățile 
județene sunt mereu alături de USV, iar acum încă și mai mult, când 
urmează să fie înființată facultatea de medicină. 
Flutur i-a felicitat pe absolvenți că au avut șansa să fie studenți ai acestei 
prestigioase universități. El a arătat că răspunsul USV la provocarea 
pandemiei este facultatea de medicină. 
„Viața ne-a arătat în ultima perioadă că investițiile în sănătate trebuie să 
fie pe primul plan și că ele trebuie să înceapă cu resursa umană” a arătat 
șeful administrației județene. 
Președintele CJ a ținut să sublinieze că atât el, cât și managerul SJU 
Suceava, dr. Alexandru Calancea, vor fi alături de USV în acest demers 
pentru facultatea de medicină și a adăugat că nu poate uita că USV a fost 
prima instituție care a pus la dispoziție echipamentul RT-PCR pentru 
efectuarea de teste pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 la SJU 
Suceava. 
Gheorghe Flutur a anunțat că joi s-au deschis plicurile pentru licitațiile 
în vederea realizării proiectelor tehnice pentru cele două mari obiective, 
de 125 de milioane de euro, spitalul de copii și spitalul de boli infecțioase, 
urmând a fi analizate cinci oferte. 
„Asta înseamnă în continuare dezvoltare a bazei medicale unde 
dumneavoastră, profesorii, medicii, puteți să vă afirmați, ca să 
răspundem așteptărilor populației” a spus Flutur. 
El a subliniat că autoritățile județene vor continua parteneriatul cu USV 
și a menționat că acest parteneriat a prins contur și în parcurile 
industriale de la Suceava și Siret. 

 


