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În Brazilia a fost editat un volum dedicat studiilor 

intercontinentale de traductologie, în care sunt reunite convorbiri 

între traductologi din țări diferite, inclusiv din România. Țara 

noastră este reprezentată de un cadru didactic de la Facultatea de 

Litere și Științe ale Comunicării a USV, prof.univ.dr. Muguraș 

Constantinescu. 

Potrivit unui comunicat al USV,  cartea a apărut la Editura 

„Rafael Copetti” din São Paulo – Florianópolis, Brazilia. Acesta 

este un volum plurilingv, intitulat Estudos da tradução 

intercontinentais – Estudios de la traducción intercontinentales – 

Études de la traduction intercontinentales – Studi di traduzione 

intercontinentale – Intercontinental Translation Studies – (în 

portugheză, spaniolă, franceză, italiană, engleză), conceput și 

coordonat de către profesoara și cercetătoarea Marie-Helene 

Torres. 

Volumul, cuprinzând „studii intercontinentale de traductologie”, 

este prefațat de Andreia Guerini, redactorul șef al revistei 

Cadernos de traduçao, care, cu ani în urmă, a făcut cunoscute în 

comunitatea academică braziliană reflecțiile despre traducere ale 

Irinei Mavrodin. 

Sursa citată precizează că lucrarea are o formulă inedită, cele 318 



pagini reunind convorbiri între traductologi din țări și continente 

diferite – Brazilia, Canada, România – și cercetători din 

Universitatea „Santa Catarina” din Florianopolis. Țara noastră 

este reprezentată de un cadru didactic de la Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării, prof.univ.dr. Muguraș Constantinescu, 

redactor șef al revistei Atelier  de traduction, care a avut onoranta 

misiune de a susține prelegerea inaugurală a anului academic 

2018-2019 pentru specialitatea traducere, la universitatea 

menționată anterior. 

USV precizează că subiectele abordate în aceste interviuri sunt 

parcursul personal, domenii de interes, relația între experiența 

traductivă și teoretizarea acesteia, precum și istoria traducerilor în 

arii lingvistice și spații culturale diferite. Conceptul de „lectură 

critică”, drept forma mai flexibilă și mai „democratică” de critică 

a traducerilor, aparținând cercetătoarei sucevene, s-a bucurat de 

mai multe întrebări și comentarii. Nu în ultimul rând, au stârnit 

interes publicațiile de traductologie, cu axele lor tematice, dar și 

aspecte mai pragmatice, ca diseminarea și funcționarea lor. 

Cum în 2018 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

încheiat o convenție de colaborare cu Universitatea „Santa 

Catarina” și, mai recent, o convenție Erasmus +, există șansa 

implicării altor domenii într-un interesant „dialog 

intercontinental”, care să deschidă drumuri și orizonturi noi 

pentru vizibilitatea cercetării din USV, mai arată comunicatul 

universității sucevene. 
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Runda V-a a seriei A a Diviziei A de handbal masculin a 

programat pentru CSU Suceava întâlnirea cu CSU Galați. Meciul 

s-a disputat ieri în sala „Dumitru Bernicu” și s-a încheiat cu 

scorul de 33-24 (18-11) favoarea gazdelor. 

Începutul întâlnirii a fost extrem de echilibrat, până la jumătatea 

primei reprize marcându-se foarte puține goluri. Odată cu trecerea 

timpului, elevii antrenorului Adrian Chiruț s-au „încălzit” și 

diferența pe tabela de marcaj în favoarea lor a început să crească. 

La pauză a fost 18-11, însă diferența putea fi mai consistentă, 

gazdele ratând numeroase oportunități de a înscrie. 

Începutul părții secunde a fost unul la fel de „subțirel” pentru 

suceveni ca cel al primei părți. La scorul de 20-17, tehnicianul 

gazdelor a ceut time-out și și-a dojenit puțin jucătorii. Intervenția 

antrenorului Adrian Chiruț a avut efect și CSU Suceava a dat 

drumul la faza de contaatac. 

Scorul final al partidei CSU Suceava – CSU Galați a fost 33-24, 

dar ecartul ar fi putut fi mai mare. Din păcate, gazdele au avut și 

două accidentări destul de serioase, Leordean și Pintilei părăsind 

terenul pe brațe. 

CSU Suceava: Duman, I.Andrei – Pintilei (3), Leordean (2), 

Alupoaie (1), Lupu (4). Popia (6), Kobzi (3), Locik (5), Cozorici, 

Oancea (6), Mihalcea (3), Sora. 
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Universitară (CRU) al Universității „Ștefan cel Mare”din Suceava 



 

 

Prieteniei Suceava 

 

continuă activitățile destinate învățării limbii franceze, sub 

genericul „Le français, c’est facile!”. Copiii, îndrumați de conf. 

univ. dr. Olga Gancevici, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, și de Sophie Bordas,noul lector de limba franceză 

pentru anul universitar 2019-2020, vor descoperi lexicul familiei, 

cu ajutorul unor activități variate și interesante. Imagine, culoare, 

joc, cântec, comunicare sunt câteva cuvinte-cheie care 

caracterizează relația profesor-elev într-un spațiu generos, 

organizat după nevoi didactice. 

Începând cu ora 18.00, iubitorii de film francez pot viziona Les 

petits mouchoirs, o comedie dramatică din 2010. Max, un bogat 

proprietar al unui restaurant-hotel, și soția sa, Vero, își invită în 

fiecare an prietenii la casa lor din Cap Ferret pentru a sărbători 

ziua de naștere a lui Antoine și începutul sărbătorilor. Însă anul 

acesta, înainte de a pleca din Paris, Ludo este victima unui 

accident rutier grav și se află între viață și moarte, în urma unei 

seri de beție. În ciuda acestui eveniment, grupul de prieteni 

decide să plece în vacanță. Relațiile, convingerile și sentimentul 

lor de vinovăție vor fi puternic testate. 

Sucevenii doritori să asiste la o astfel de activitate sunt invitați la 

Biroul Francez. 

Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară sunt parteneri 

în realizarea proiectului destinat comunității locale „Francofonia 

în comunitate”, proiect unic în România, care se desfășoară cu 

sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei. 

Intrarea este liberă. 
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