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O masterandă a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a 

obținut premiul I la concursul de traduceri „Mot a monde”, 

organizat de Institutul cultural francez, la care au participat 160 

de candidați din toate universitățile din țară. Este vorba despre 

Iulia-Ioana Bădăluță, de la programul de masterat Teoria și 

practica traducerii, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării 

din cadrul USV. 

Pe locurile doi și trei s-au clasat studenți de la universitățile din 

Craiova și Alba-Iulia, iar mențiunile s-au împărțit între studenți 

de la universitatea gazdă, cea din Pitești și cea din Oradea. ”Acest 

clasament îmbucurător spune multe despre activitățile de 

cercetare și de traducere care au loc la Facultatea de Litere și 

științe ale Comunicării, în care există deja volume colaborative de 

traduceri cu aparat științific, publicate de studenți sub 

coordonarea profesorilor lor. Printre cei care au îndrumat-o pe 

Iulia Bădăluță pentru participarea la concurs merită numite 

conferențiar Raluca-Nicoleta Balațchi și lector Corina Iftimia, 

care au transmis ceva din pasiunea lor tinerei laureate. De altfel, 

toți cei care o cunosc pe câștigătoare știu că ea este prezentă la 

toate cursurile și că nu se mulțumește niciodată cu o singură 

versiune de traducere, propunând soluții îndrăznețe și bine 

argumentate”, se arată într-un comunicat al USV. 



Premierea candidaților la concursul de traduceri „Mot a monde” a 

avut loc la finalul săptămânii trecute, în cadrul Colocviului despre 

traducerea literaturii belgiene în limba română, organizat de 

Centrul de Studii Belgiene de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” 

din Cluj Napoca. Rodica Lascu-Pop, directoarea Centrului de 

Studii Belgiene, a subliniat meritul universității sucevene de a fi 

inițiat proiectul pe Istoria traducerilor în limba română – ITLR, în 

care colocviul clujean s-a înscris, de a avea un masterat de 

cercetare pe traduceri literare, cu o revistă științifică în același 

domeniu, alături de o colecție doctorală pe traductologie, și de a 

forma masteranzi atât de bine pregătiți încât să obțină premiul 

întâi la o competiție națională cu mulți participanți. David 

Royaux, delegatul general Wallonie-Bruxelles la București, care a 

participat la colocviu, a opinat că Universitatea din Suceava se 

află în top în privința traducerilor și cercetării traductologice. 
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Ieri, sucevenii au anunțat și transferul experimentatului 

Alexandru Juverdianu. În vârstă de 28 de ani, noua achiziție a 

celor de la CSU vine de la echipa de Liga Națională CSM Bacău, 

acolo unde a evoluat în ultimele cinci sezoane. 

În condițiile în care va sta în runda cu numărul șapte, următorul 

meci de campionat al grupării sucevene va avea loc abia pe 24 

noiembrie, pe terenul codașei Seriei A, CSU Târgoviște. 

 

 
 

   

 


