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__________ În baza acordului interinstituțional dintre Universitatea „Iurii 

Fedkovici” din Cernăuți și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

șefa Catedrei de filologie română și clasică, conf. dr. Cristinia Paladian, 

a avut o discuție cu prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, prof. 

Ștefan Purici, despre posibilitatea mobilităților academice a studenților 

în baza unui program de schimburi pentru studii universitare la nivel 

master, transmite BucPress, preluat de Romanian Global News. 

Programul educațional de mobilitate academică va permite studenților 

de la Catedra de filologie română și clasică să studieze concomitent în 

programe de învățământ integrate în ambele universități și să obțină 

simultan două diplome de la universitatea ucraineană și universitatea 

europeană, se arată într-un comunicat al catedrei publicat pe Facebook. 
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Importanța traducerilor pentru o cultură cu greu poate fi subestimată. 

Pe lângă facilitarea accesului la operele fundamentale ale altor culturi, 

efortul de traducere îmbogățește vocabularul unei limbi și îi crește 

acesteia puterea de expresivitate. Dar, după cum se spune adesea, 

traducerile, totodată, trădează gândul original, falsificându-l într-o 

măsură mai mică sau mai mare. 

Tocmai de aceea, pentru ediția din această săptămână am pregătit o 

radiografiere a stadiului traducerilor filosofice în limba română și o 

dezbatere despre rolul traducerilor pentru cultura noastră reflexivă. 

Cum îmbogățesc traducerile filosofice o cultură? Care sunt cei mai 

traduși filosofi din cultura noastră? Este traducerea un act filosofic în 

sine sau doar un instrument pentru filosofie? 

Acestea sunt întrebările de la care vom porni discuția noastră din 

această săptămână alături de cei doi invitați, anume doamna profesor 

Muguraș Constantinescu – doctor în filologie și cadru didactic al 

Universității „Ștefan Cel Mare” din Suceava, coordonatoare a 

proiectului O istorie a traducerilor în limba română sec. XVI -XX – 

domenii literare și neliterare – și Mircea Diaconu, doctor în filosofie al 



Universității Babeș-Boyai din Cluj cu o teză despre Filosofia religiei la 

Immanuel Kant, susținută în anul 2017. 
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Centrului Național 
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Ultima ora local Președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, a vizitat 

joi, la Suceava, Centrul Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor, 

înființat în noiembrie 2020. Cu această ocazie, la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” a fost organizată o conferință de presă, la care au mai 

participat, alături de Alexandru Dedu, primarul Ion Lungu și rectorul 

Valentin Popa, în sală fiind prezenți, în echipamentele sportive, 

membrii primei grupe CNOPJ.[…] 

„Mi-ar plăcea să apreciați ceea ce aveți și să dați tot ce puteți. Oamenii 

de aici fac eforturi mari ca voi să puteți să faceți sport de performanță. 

Aș vrea să vă gândiți la asta și să dați din voi ce e mai bun. Viața de 

sportiv nu e ușoară, dar e o viață care vă poate da multe satisfacții, 

fiindcă ai șansa să ai două cariere, iar asta înseamnă împlinire. E 

important să învățați, ca să fiți pregătiți și de viața de după cariera 

sportivă”, le-a spus Alexandru Dedu tinerilor prezenți în sală. 

La rândul său, Valentin Popa, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, a spus: ”Vă mulțumesc că ați avut încredere în noi și că ați 

relocat acest centru la noi, în Suceava, unde putem spune că avem o 

matcă bună pentru tinerii handbaliști români. Constant, am asigurat, 

din această regiune, membri ai loturilor naționale de juniori și seniori. 

Am avut și rezultate excepționale – am avut ocazia să vedem o cupă 

europeană pe masa noastră și am mai fost la câteva zecimi de secunde 

de a mai juca cu o cupă pe masă”.[…] 

Din sezonul următor, grupa 2004-2005 a CNOPJ Suceava urmează să 

evolueze și în Divizia A. 

„Marcăm azi ziua în care se oficializează înființarea CNOPJ de handbal 

Suceava și mulțumim tuturor celor care au întreprins eforturi pentru ca 

această structură să funcționeze în orașul nostru, și în special Primăriei 

Municipiului Suceava și Universității <Ștefan cel Mare>. Trebuie să fim 

conștienți că misiunea pe care o are această structură sportivă este de a 

forma jucători de handbal care să participe cu echipa României la 

Jocurile Olimpice de peste 8 sau 12 ani. Structura este finanțată de 

Comitetul Olimpic Sportiv Român prin Federația Română de Handbal 

și mulțumim domnului președinte Alexandru Dedu pentru încrederea 
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acordată școlii de handbal de la Suceava. Odată cu înființarea acestui 

centru, suntem siguri că vor avea de câștigat atât loturile naționale ale 

României, cât și echipele de seniori care vor dori să legitimeze jucători 

formați la Suceava”, a declarat Petru Ghervan, decanul Facultății de 

Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava.[…] 
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Actualitate Institutul Național de Sănătate Publică informează că, până la data de 

28 martie, au fost confirmate 562 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 

care determină îngrijorare, dintre care 557 - cu varianta britanică 

(B.1.1.7), trei cazuri cu varianta sud-africană (B.1.351) și două cazuri cu 

varianta braziliană (P.1), informează Agerpres. 

Conform sursei citate, până la data de 28 martie, rata de confirmare cu 

variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare (VOC) a fost de 

53,5%. 

Până la data de 28 martie au fost raportate la INSP - CNSCBT un număr 

de 1.050 de secvențieri, iar cele patru laboratoare care au raportat 

rezultatele sunt: Institutul „Cantacuzino”, Institutul „Matei Balș”, 

MedLife și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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