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________ Un lector din cadrul 

USV, în vizită de 

lucru la CERN 

www.obiectivdesuceava.

ro 

13.09.19 

 

Suceava  

Lectorul univ. dr. fiz. Cristian Pîrghie, cercetător în 

cadrul proiectului de cooperare dintre România și 

Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare 

(CERN), se află într-o vizită de lucru la CERN, în 

perioada 11-18 septembrie. Acesta va participa și la 

evenimentul CERN OpenDays, unde va prezenta 

Detectorul Large Hadron Collider beauty (LHCb) și 

modul în care acesta este folosit pentru căutarea de 

antimaterie. LHCb-ul este unul dintre cele patru mari 

experimente de la CERN, alături de ALICE, ATLAS, 

și CMS, un loc unde se caută răspunsuri la întrebări 

despre universul foarte timpuriu, în primele secunde 

după Big-Bang. 

Potrivit unui comunicat al Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, „oficialii de la CERN așteaptă ca 

peste 35.000 de vizitatori să vină zilnic să vadă cel 

mai mare accelerator de particule din lume, un tunel 

de 27 km în circumferință, situat la o adâncime de 100 

de metri sub pământ. Menționăm că la CERN se 

reunesc eforturile a peste 17.500 de cercetători, în 

încercarea de a depăși împreună frontierele actuale 

ale cunoașterii universului”. 

Proiectul de cooperare dintre România și CERN este 

coordonat, în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, de prof. univ. dr. Mihai Dimian. 
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________ Trei universitari 

suceveni într-o lucrare 

fundamentală din 

Franța 

www.crainou.ro 

13.09.19 

________ Recent a apărut la editura pariziană Verdier ultimul 

volum, dedicat secolului XX, din monumentala 

Istorie a traducerilor în limba franceză – secolele XV-

XX – ITLF, inițiată și coordonată de profesorii Yves 

Chevrel și Jean-Yves-Masson de la Universitatea 

Sorbona, Paris IV. Este vorba de o istorie inedită în 

Franța și unică prin anvergura ei în Europa și, poate, 

și în lume. 

 

Doar ultimul volum are aproape 2000 de pagini, 200 

de colaboratori, face referire la peste șaizeci de limbi, 

identifică peste 3500 de autori traduși și peste 4300 

de traducători, din diverse limbi în franceză. 

Lucrarea, esențială pentru cultura de limba franceză, 

are ca principal obiectiv să demonstreze rolul și 

contribuția traducerilor și a traducătorilor la formarea 

patrimoniului literar, cultural și intelectual de limbă 

franceză. Pariu reușit, dacă ne gândim măcar la 

indexul traducătorilor care cuprinde peste 7000 de 

nume în toate cele patru volume ale istoriei. 

 

După cum subliniază, în Introducerea la primul 

volum, inițiatorii giganticului proiect, profesorii 

Chevrel și Masson, nu este vorba strict de patrimoniul 

Franței, ci de cel de limbă franceză din diverse țări și 

regiuni unde se vorbește sau se publică în limba 

franceză, altfel spus din Belgia, Canada, Rusia, 

România sau alte țări. 

 

Autorii răstoarnă astfel o serie de clișee legate de 

patrimoniu și de traducere. Prin urmare, noțiunea de 

patrimoniu nu este atașată de o țară, ci de o limbă, 



respectiv limba franceză, cu tușe specifice de la o 

zonă la alta. 

 

În privința traducerii, aceasta nu este limitată, cum se 

întâmplă adesea, la traducerea literară, fiindcă 

lucrarea are ca obiect, în egală măsură și traducerea 

neliterară, de artă, cinematografică, științifică, 

religioasă, tehnică etc 

 

O altă latură inovatoare a acestei istorii, devenită o 

referință esențială deja de la primul volum, este faptul 

că ea este structurată pe domenii și nu pe limbi, care 

se regăsesc în proporții diferite, de la un capitol la 

altul. 

 

Pentru cititorul român este gratifiant să vadă că autori 

de limbă română traduși în franceză, traducătorii și 

editorii lor sau fenomene traductive specifice 

spațiului cultural românesc își găsesc locul în zece 

capitole, într-o istorie în care alte limbi și culturi  ca 

engleza și germana apar în douăzeci de capitole, iar 

altele doar în trei-patru capitole. Româna are, așadar, 

o poziție bună alături de alte limbi europene, dar și 

alături de japoneză, chineză sau arabă. 

 

Pentru cititorul sucevean, e o bucurie sa constate că 

dintre cei patru cercetători din România care și-au 

adus contribuția la această titanescă istorie, trei sunt 

de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării 

din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Este 

vorba de conferențiar dr. Raluca Balațchi, de profesor 

dr. Muguraș Constantinescu și de lector dr. Cristina 



Drahta (căsătorită Țurac). Cu pasiune și acribie, 

aceștia au petrecut zeci de ore în biblioteci din țară și 

din străinătate, au căutat cărți și documente pentru a 

identifica și repertoria, sintetizându-le apoi, cele mai 

semnificative volume de autor, antologii de gen sau 

tematice, ediții bilingve sau unilingve, periodice etc., 

care arată că în secolul al XX-lea, mai mult ca 

oricând, s-a tradus din limba română în limba 

franceză, aceasta din urmă mlădiindu-se și 

îmbogățindu-se prin fructuosul dialog intercultural, 

care este traducerea. 

________ Zilele Regiunii de 

Dezvoltare Nord au 

demarat cu un curs de 

management al 

turismulu 

www.moldpres.md 

13.09.19 

Regionale  

Zeci de antreprenori din nordul țării participă la 

cursul „Managementul destinației turistice”, ce se 

desfășoară în perioada 12-13 septembrie, la Bălți. 

Reuniunea a dat startul celei de-a V-a ediții a Zilelor 

Regiunii de Dezvoltare Nord, care se organizează 

între 12-20 septembrie, transmite MOLDPRES, care 

este și partener media al evenimentului. 

 

Cursul de două zile este organizat de Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), în 

parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabilă a 

Județului Brașov. 

 

„Dezvoltarea antreprenorială rurală înseamnă noi 

locuri de muncă și mai multe oportunități pentru 

tinerii businessmeni, precum și pentru toți cei care își 

doresc să dezvolte afaceri în regiunea noastră. 

Suntem interesați să extindem perspectivele în acest 

domeniu”, a menționat Diana Josan, specialist în 

cadrul Secției politici regionale și cooperare externă 



a ADR Nord, care a mulțumit experților din România 

pentru colaborare. 

 

În prima zi a cursului, Carmen Chașovschi, directorul 

CERC Turism - Centrul de Resurse și Cercetare în 

Turism în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (România), le-a prezentat participanților 

informații relevante despre afacerile în turism. 

 

Expertul din România s-a referit la componentele 

destinațiilor turistice, calitatea experienței turistice în 

destinație, planificarea afacerilor în turism, precum și 

la practicile eficiente în activitatea pensiunilor 

turistice și promovarea acestora. „Sectorul turismului 

este foarte dinamic, în continuă schimbare, iar pentru 

a cunoaște în detalii domeniul este necesar ca acest 

sector să fie studiat, mai cu seamă în afara biroului”, 

a subliniat Carmen Chașovschi.   

 

Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord au demarat la 

Bălți, agenda incluzând mai multe activități cu 

organizare la Soroca, Chișcăreni (Sângerei), Edineț, 

urmând să se încheie cu un forum de afaceri la Bălți. 

 

La desfășurarea unuia dintre cele mai importante 

evenimente din nordul țării va contribui Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu 

susținerea Uniunii Europene, Guvernului Cehiei, 

Camerei de Comerț și Industrie a Republicii 

Moldova, Primăriei municipiului Edineț, Consiliului 

raional Soroca, Primăriei comunei Chișcăreni, 

organizației neguvernamentale People in Need 



Moldova, Inițiativei Primarii pentru creștere 

economică/ Mayors for Economic Growth (M4EG), 

Asociației Obștești „Pro Cooperare Regională”, 

Asociației Obștești „Centrul de Dezvoltare 

Comunitară Integrată”, Programului Națiunilor Unite 

Pentru Dezvoltare (PNUD), Agenției de Investiții, 

Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ), Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului 

Brașov, Zonei Economice Libere „Bălți”; Parcului 

Industrial „Edineț”, Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Nord și autorităților publice locale din 

regiune. 

 

Regiunea de Dezvoltare Nord include municipiul 

Bălți și 11 raioane: Briceni, Edineț, Dondușeni, 

Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, 

Sângerei și Soroca. Regiunea are o suprafață de circa 

10,014 km pătrați, ceea ce reprezintă aproximativ 

32,9% din teritoriul Republicii Moldova. Populația 

constituie peste un milion de persoane. Regiunea de 

Nord deține, după municipiul Chișinău, cea mai mare 

pondere la capitolele investiții în capitalul fix și 

vânzări cu amănuntul. Această stare de lucruri se 

datorează în mare măsură orașului Bălți. 

________ Prelegeri la 

universități din 

Indonezia susținute de 

universitari suceveni 

www.info-suceava.com 

15.09.19 

Educație  

Două cadre didactice de la Facultatea de Științe ale 

Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava au dezvoltat zilele trecute, un program 

complex de cooperare în domeniul educației la 

nivelul a trei universități din Indonezia. Este vorba 

despre conferențiarul universitar doctor Aurora 

Adina Colomeischi și lectorul doctor Tudor 



Colomeischi. Potrivit USV, programul a inclus vizite 

și susținerea de prelegeri în cadrul a trei universități 

din trei regiuni diferite ale Indoneziei. Aurora 

Colomeischi a participat în calitate de vorbitor 

principal la Conferința Internațională despre Învățare, 

Inovare și Educație de Calitate. Prelegerile au avut ca 

temă generală dezvoltarea curriculum-ului pentru 

învățământul primar în secolul XXI, prezentarea de 

proiecte și bune practici din contextul educațional al 

spațiului european și românesc. La una dintre 

universitățile din Indonezia, Tudor Colomeischi a 

susținut prelegerea cu tema „Organizarea și 

dezvoltarea curriculum-ului în învățământul primar 

din România”, cu accent pe specificul învățării 

matematicii în școala primară. La aceeași universitate 

s-au prezentat rezultate ale proiectelor de cercetare, 

dezvoltare și inovare derulate de Facultatea de Științe 

ale Educației din USV. „Subiectele propuse au 

generat multiple întrebări, puncte de reflecție, 

deschizând căi profunde de comunicare în ceea ce 

privește problematica globală a educației și 

curriculum-ul bazat pe competențe” susțin 

universitarii suceveni. La alte două universități 

indoneziene, prelegerile susținute în fața studenților 

de la programele de studii de licență, masterat și 

doctorat au inițiat discuții pe tema specificului 

dezvoltării curriculum-ului în secolului XXI, a 

principalelor provocări și dificultăți cu care se 

confruntă lumea contemporană și a modalităților prin 

care aceste provocări pot fi întâmpinate prin educație. 

 

 


