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Sinteza articolului 

- S-au desfășurat 
lucrările colocviului 
Asociației de 
literatură generală și 
comparată din 
România – ALGCR 

amosnews.ro 
22.11.22 

 Zilele de 17-19 noiembrie s-au dovedit deosebit de bune pentru O istorie 
a traducerilor în limba română secolele XV-XX, ITLR – domenii literare 
și nonliterare, proiect inițiat de universitara suceveană Muguraș 
Constantinescu și desfășurat împreună cu peste o sută de cercetători din 
universitățile românești, dar și din Grecia, Slovacia, Germania, Franța, 
Republica Moldova și Ucraina. 
În intervalul menționat, la Universitatea „Transilvania” din Brașov s-au 
desfășurat lucrările colocviului Asociației de literatură generală și 
comparată din România – ALGCR – afiliată la asociația internațională 
cu același profil, pe tema „Traducere și transfer”. De la USV, au participat 
la colocviu profesor Muguraș Constantinescu, coordonatoare a 
proiectului, și lector Gina Puică, tânără cercetătoare cu contribuții 
notabile în proiect. 
O amplă prezentare a proiectului, urmată de numeroase discuții, a fost 
făcută de Muguraș Constantinescu, care coordonează acest proiect 
împreună cu profesori universitari din Craiova (Titela Vîlceanu) și 
Timișoara (Daniel Dejica), iar din USV, este secondată de profesor 
Rodica Nagy. 
Proiectul, din care a apărut un prim volum de peste 1400 de pagini, iar 
al doilea de 2000 de pagini este în curs de apariție, a fost apreciat de 
cercetătorii prezenți la colocviu drept unul esențial pentru cultura 
română și care va fi, în perspectivă, un util și important instrument de 
cercetare. I s-a recunoscut echipei inițiatoare meritul de deschizătoare de 
drum și curajul de a elabora, într-un interval relativ scurt de timp, deja 
două din cele patru volume prevăzute. Profesorul Mircea Martin, DHC al 
USV și membru corespondent al Academiei Române, care a onorat cu un 
cuvânt înainte – adevărat eseu de traductologie – primul volum, a 
mărturisit că face o reverență în fața muncii uriașe a autorilor și a acribiei 
cu care ei au lucrat, reușind să cuprindă în ITLR o istorie a traducerii, a 
traductologiei, a traducătorilor, a literaturii comparate, a limbii române, 
o istorie a mentalităților și a circulației ideilor. [...] 

O.S. Workshop „Practică 
+ Teorie = 
INGINERIE”, la 

obiectivdesuceava.ro 
21.11.22 

- În data de 17 noiembrie a.c., la Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Autovehicule și Robotică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava a avut loc workshopul „Practică + Teorie = INGINERIE”. stirisuceava.net 



Facultatea de 
Inginerie Mecanică, 
Autovehicule și 
Robotică Suceava 

21.11.22 Scopul acestui eveniment a fost acela de a încuraja și de a susține 
schimbul de bune practici cu mediul economic, prin cunoașterea de către 
potențialii angajatori a capacității studenților – viitori ingineri, de a face 
cunoscută studenților oferta de practică, internship și angajare, dar și de 
a armoniza planurile de învățământ cu cerințele angajatorilor. 
La eveniment au participat cadre didactice din învățământul universitar 
și preuniversitar, reprezentanți ai mediului economic și studenți de la 
programele de studii Inginerie mecanică, Autovehicule rutiere, 
Tehnologia construcțiilor de mașini și Mecatronică/Robotică. 
În ceea ce privește firmele participante, acestea desfășoară activități în 
domeniul ingineriei mecanice sau în domenii conexe: întreprinderi de 
prelucrări mecanice, întreprinderi din domeniul autovehiculelor, 
întreprinderi din domeniul diagnoză și mentenanță mecanică, dar și 
întreprinderi din domeniul industrializării lemnului: VITESCO 
TECHNOLOGIES IAȘI, TRUTZI SUCEAVA, EGEER ROMANIA și 
PRIMAGRA ROMANIA. 

ziarelocale24.ro 
21.11.22 
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ziareonline24.ro 
21.11.22 
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- 60 de specialiști din 
România și 
Republica Moldova 
participă la 
Simpozionul 
„Bucovina File de 
Istorie”, ediția a 
XXIV-a 

obiectivdesuceava.ro 
22.11.22 

- În perioada 23 – 25 noiembrie 2022, Muzeul Național al Bucovinei și 
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava organizează, la Muzeul de Istorie 
și Laboratorul Zonal de Restaurare, Simpozionul Bucovina File de 
Istorie, ediția a XXIV-a. 
Participă 60 de specialiști din România și Republica Moldova pe diferite 
secțiuni: arheologie, istorie modernă și contemporană, conservare și 
restaurare. 
În cadrul simpozionului va fi prezentată și expoziția de 
postere Conservare și restaurare Retrospective XI, Laboratorul Zonal de 
Restaurare. 
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Bianca Dichis Proiecte multimedia 
create de elevi și 
studenți, premiate la 
IDMSC 2022 

opiniatimisoarei.ro 
21.11.22 

- Organizată de Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul 
Multimedia și Centrul de eLearning, cea de-a VIII-a ediție a competiției 
Interactive Digital Media Student Contest 2022 a reunit, atât online, cât 
și fizic, elevi din liceele din România, studenți la licență, master sau 
doctorat din cadrul universităților timișorene, al altor universități din 
România, dar și din Italia și Danemarca. [...] 
După multe proiecte remarcabile, prezentări cu emoții, numeroase 
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21.11.22 întrebări și discuții, dar și o jurizare care a necesitat o dezbatere 
riguroasă, câștigătorii au fost desemnați astfel: [...] 
- Premiul Dezvoltare Web, oferit de compania Haufe Group a ajuns la 
Dumitru Gotca (student la licență) și Dragoș Todoroșcean (student 
masterand), ambii de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru 
aplicația Reportify – o aplicație pentru raportarea problemelor sociale, 
cu abilitatea de a înregistra utilizatori după județ, de a crea postări care 
includ foto, video, pdf, localizate pe hartă; [...] 
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Oana Nuțu Elevi și cadre 
didactice de la 
Școala Gimnazială 
nr. 10 Suceava vor 
învăța să acorde 
prim-ajutor în 
cadrul unui amplu 
proiect 

obiectivdesuceava.ro 
21.11.22 

- Școala Gimnazială nr. 10 Suceava implementează pe o perioadă de șase 
luni proiectul intitulat „Ajutor la prim-ajutor”, ce are ca scop diminuarea 
situațiilor generate de accidente minore, prin care își propune să 
instruiască 50 de cadre didactice și nedidactice și 200 de elevi ai unității 
de învățământ în acordarea primului ajutor la nevoie. În acest sens, 
școala va fi dotată cu echipamente profesionale, iar elevii și angajații vor 
urma cursuri de prim-ajutor care să îi pregătească să facă față unei 
situații de urgență. 
„Pentru implementarea acestui proiect, școala a primit finanțare pentru 
a achiziționa trei atlase umane, un defibrilator automat extern AED, 
truse medicale de prim-ajutor, manechin performant pentru exerciții, 
precum și abonament biomap pentru un an. Acesta va oferi elevilor școlii 
lecții de biologie moderne, aplicate, interactive”, au informat 
reprezentanții școlii. Cursul de formare pentru cadrele didactice, cu 
personal calificat, va fi asigurat de Universitatea „Ștefan cel Mare” 
Suceava. 

ziarelocale24.ro 
21.11.22 

Daniela 
Micuțariu 

Studenții suceveni 
pot să se înscrie în 
competiția de 
proiecte Energy 
Challenge 

monitorulsv.ro 
21.11.22 

- Tinerii suceveni, studenți, masteranzi și absolvenți, pot să se înscrie, 
până pe 24 decembrie inclusiv, în competiția de proiecte Energy 
Challenge, organizată de E.ON România, care are ca scop să le susțină 
dezvoltarea personală și profesională, deopotrivă. Energy Challenge a 
ajuns la cea de-a IX-a ediție și este una dintre cele mai apreciate 
competiții studențești pe teme legate de inovație și energie, lucru dovedit 
de numărul participanților, care este în creștere de la an la an. 
Ediția 2023 stă sub semnul creativității, conturând cadrul ideal pentru 

zi-de-zi.ro 
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cluj24.ro 
21.11.22 

ca echipele de studenți (din orice an de studiu) să își poată expune și testa 
ideile și cunoștințele în fața juriului format din specialiști E.ON. Și în 
acest an, proiectele, structurate sub forma unor planuri de afaceri, 
trebuie să se încadreze în câteva teme generale, cum ar fi Eficiență 
Energetică și Optimizare Rețea, Energie Verde, Digital & Smart și 
Produse și Servicii Clienți. 
Noutatea ediției 2023 este că, în competiție, concurenții pot participa 
exclusiv în cadrul unei echipe, și nu în mod individual. Proiectele pot fi 
înscrise până în 24 decembrie inclusiv, pe https://energychallenge.eon-
romania.ro/inscrie-te/. Ulterior, până la jumătatea lunii ianuarie 2023, 
echipele își vor susține propunerile în cadrul unui video-interviu, iar cele 
care se vor califica pentru următoarea etapă vor fi invitate între 13-17 
martie la sediul E.ON din Târgu-Mureș. 
„Săptămâna va fi una dinamică și plină de experiențe deosebite. În 
primele trei zile, echipele calificate vor participa la Energy Challenge 
Academy (ECA), unde vor cunoaște specialiști din cadrul grupului E.ON 
și vor primi sfaturi concrete privind realizarea proiectelor proprii, iar 
ultimele două zile vor fi alocate pentru pregătirea și susținerea ideilor în 
finala competiției”, transmit organizatorii evenimentului. Premiile 
depășesc 6.500 de euro: locul I – 3.000 euro/echipă; locul II – 
experiențe în valoare de 500 euro/membru; locul III – un bilet la un 
festival la alegere, în valoare de până la 200 euro/membru. Câștigătoarea 
ediției 2022 a fost echipa Smart, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iași, cu proiectul „Smart Solar Panel Inverter”. Pe locul II s-
a situat echipa Atlas de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
cu aplicația „UniCamp”, utilă pentru facultăți, iar locul III a fost ocupat 
de echipa GreenMap, formată din studenți de la Universitatea Tehnică 
de Construcții din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 
Pentru mai multe informații puteți să accesați pagina de Facebook a 
concursului: https://www.facebook.com/studentenergychallenge sau 
site-ul dedicat Home | Energy Challenge | E.ON Romania (eon-
romania.ro). 
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