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Sinteza articolului 

Oana Nuțu O companie italiană 
din domeniul 
ingineriei 
aerospațiale 
intenționează să 
deschidă în 2023 un 
centru de cercetare 
și dezvoltare la 
Suceava 
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19.12.22 

- Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică (FIMAR) și 
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) din 
cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) au găzduit, în data 
de 15 decembrie a.c., o prezentare realizată de compania Elital Space and 
Defence. Fondată în anul 1986, în Italia, compania și-a extins rapid 
capacitățile de proiectare și fabricare de echipamente aerospațiale și 
componente de zbor. 
Scopul evenimentului a fost acela de a prezenta studenților oferta de 
angajare /internship a firmei italiene, precum și perspectiva unei 
colaborări cu cercetătorii din universitate în cadrul unor proiecte de 
cercetare din domeniul ingineriei aerospațiale, în contextul în care firma 
italiană intenționează să deschidă, în anul 2023, un centru de cercetare 
și dezvoltare în orașul Suceava. 
La eveniment au participat cadre didactice și studenți de la programele 
de studiu Inginerie mecanică, Autovehicule rutiere, Tehnologia 
construcțiilor de mașini, Mecatronică/Robotică, Electronică aplicată, 
Rețele și software de telecomunicații, Echipamente și sisteme de 
comandă și control pentru autovehicule. Ulterior, reprezentanții firmei 
au vizitat baza materială didactică și de cercetare a facultăților și și-au 
exprimat interesul pentru demararea unor proiecte viitoare împreună cu 
universitatea suceveană. 
„Pe parcursul vizitei, am apreciat gradul de dotare a facultăților din 
cadrul universității, atitudinea cooperantă cu care am fost primiți de 
către cadrele didactice, dar și interesul sporit cu care studenții prezenți 
au urmărit prezentările făcute. La final, mulțumim pentru această 
oportunitate de colaborare și ne declarăm încântați de acțiunea găzduită 
de Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava”, au transmis 
reprezentanții firmei Elital Space and Defence. 
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- O istorie a 

traducerilor în limba 
română a primit 
Marele Premiu 
Bucovina 

amosnews.ro 
20.12.22 

- Joi, 15 decembrie a.c., Societatea Scriitorilor Bucovineni a organizat Gala 
Premiilor, pe care le acordă pentru lucrările apărute în anul precedent. 
Marele Premiu Bucovina a revenit prof. univ. dr. Muguraș 
Constantinescu, pentru inițierea și coordonarea lucrării O istorie a 
traducerilor în limba română – secolul al XX-lea ITLR, domenii literare 
și nonliterare, volumul I. 
În cuvântul de mulțumire, universitara suceveană a ținut să precizeze că 
această frumoasă recompensă este, de fapt, adresată întregii echipe de 
peste 100 de cercetători, care, impulsionați de convingerea că acest 
proiect va completa un gol în cultura română, a elaborat primul volum 
din O istorie a traducerilor în limba română. A fost vorba de o muncă 
titanică de documentare, de redactare, de corectură. A fost și un bun 
prilej de a reuni energiile intelectuale a numeroși cercetători de la 
universități din țară, dar și din străinătate: Franța, Germania, Grecia, 
Suedia. 
Entuziasmul echipei, devenită aproape comunitatea ITLR, s-a menținut 
la cote înalte și în 2022, dacă ne gândim că în aceste zile a fost finalizat 
volumul II, de peste 2000 de pagini și că, în anul 2023, se va lucra la 
volumul III. 
Marele Premiu Bucovina reprezintă recunoașterea unui lucru în echipă 
deosebit de complex și un bun stimulent ca acesta să continue, pentru 
ducerea la bun sfârșit a unui proiect unic în cultura română, care permite 
conectarea la tendințele de cercetare europeană. 

- Acord trilateral între 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava, 
Instituția științifică 
de stat „Institutul de 
modernizare a 
conținutului 
educației”, filiala 
Cernăuți, și 
Instituția 
Municipală „Centrul 
orășenesc de 
dezvoltare 
profesională a 
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- Vineri, 16 decembrie 2022, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
reprezentată de către domnul prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, a primit 
vizita unei delegații oficiale din Ucraina, în vederea semnării unui acord 
trilateral vizând cooperarea în domeniul formării continue a cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar. Plecând de la dorința de a 
accelera accesul corpului profesoral din vechea capitală a Bucovinei 
istorice la experiența europeană și la noile abordări în domeniul 
didacticii școlare, conducerile Instituției științifice de stat „Institutul de 
modernizare a conținutului educației”, filiala Cernăuți, și Instituției 
Municipale „Centrul orășenesc de dezvoltare profesională a cadrelor 
didactice” a Consiliului orășenesc Cernăuți, au inițiat încheierea unui 
parteneriat cu USV, universitate cu experiență în organizarea unor stagii 
de perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar din Regiunea Cernăuți.  
Din delegație au făcut parte doamna Liubov TARANGUL, șef al filialei 
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cadrelor didactice” a 
Consiliului 
Orășenesc Cernăuți 

Cernăuți a „Institutului de modernizare a conținutului educației”, și 
doamna profesor Natalia GHERASIM, director al „Centrului orășenesc 
de dezvoltare profesională a cadrelor didactice”, însoțită de doamna 
consilier Rodica TIMIȘ. Obiectivul fundamental al acordului îl reprezintă 
organizarea și promovarea programelor de formare continuă oferite de 
USV și diseminarea acestor informații în rândul cadrelor didactice din 
municipiul Cernăuți. Totodată, instituțiile partenere și-au asumat 
responsabilitatea de a organiza conferințe științifice comune, seminarii, 
reuniuni, ateliere, de a iniția proiecte, precum și de a disemina rezultatele 
cooperării în publicații de specialitate, în cadrul unor schimburi de 
experiență etc. [...] 

Florin 
Antonescu 

Învățământ dual 
preuniversitar și 
universitar 
tehnologic, într-un 
consorțiu de 
anvergură 
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- Formarea consorțiilor care să reunească învățământ preuniversitar, 
învățământ superior, mediu economic și administrație locală este 
primită cu interes, prefigurându-și utilitatea. O dovadă este că un astfel 
de consorțiu a și fost constituit: Consorțiului DUAL USV, în jurul 
Universității Ștefan cel Mare din Suceava. 
Acordul de parteneriat a fost semnat și direcțiile principale de colaborare 
au fost discutate într-o reuniune prezidată de prof. univ. dr. ing. Valentin 
Popa, rectorul universității sucevene. [...] 
Consorțiul DUAL USV va elabora un proiect pentru obținerea unei 
finanțări din fonduri nerambursabile PNRR, „destinat înființării unui 
campus integrat pentru învățământ dual, pe terenul de 30 ha pe care USV 
îl administrează în comuna Moara. Campusul va fi format, în principal, 
din două clădiri cu laboratoare și ateliere pentru formarea profesionala a 
elevilor și studenților înscriși în învățământul dual în licee din județele 
Suceava, Botoșani și Neamț, în domeniile mecanic, electric, electronică 
și automatizări, electromecanică”. 
Pentru învățământ superior în regim dual, USV are în vedere dezvoltarea 
și adaptarea următoarelor programe de studiu: Autovehicule rutiere, 
Robotică/Mecatronică, Tehnologia construcțiilor de mașini, Inginerie 
mecanică, Calculatoare, Rețele și software de telecomunicații/ 
Electronică aplicată, Echipamente și sisteme de comandă și control 
pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice/ 
Managementul energiei, Sisteme electrice, Automatică și informatică 
aplicată. 
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Tiberiu 
Avram 

Andrei Tetiva: „Să fii 
nevăzător e soft” 

monitorulsv.ro 
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- Andrei Tetiva, invitatul din această săptămână de la „Interviurile 
Monitorul”, este student la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, 
secția Comunicare și Relații Publice, din cadrul Facultății de Litere și 
Științe ale Comunicării. Activ la cursuri și seminarii, apreciat de toți 
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profesorii, Andrei se diferențiază de colegii lui prin faptul că este 
nevăzător. În interviul găzduit de site-ul „Monitorul de Suceava” și de 
canalul de YouTube al ziarului nostru, Andrei surprinde, spunând că 
„dizabilitatea vizuală este, pe o scară ierarhică, una dintre cele mai simple 
dintre dizabilități”. Tot din acest interviu puteți afla cum încearcă să ducă 
o viață apropiată de normal, ignorând dizabilitatea pe care o are și pe care 
o consideră ca fiind „soft”, dar și de ce Andrei afirmă că „sunt unul dintre 
oamenii răi cu nevăzătorii, deși sunt din clica lor”. 

 


