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Rectorul USV: Cam 

încurcă studiile 

superioare aici prin 

oraș. Când dezvolți 

bazar sau centre 

comerciale nu prea 

ai nevoie de studii 

superioare 
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Actualitate 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, a declarat, joi seara în 

emisiunea Exclusiv 90 de minute de la Bucovina TV că în 

strategia de dezvoltare a municipiului Suceava primul scop a 

fost de a deveni un puternic centru comercial, iar propunerea 

reprezentantului USV a fost ca Suceava să devină un 

puternic centru industrial și universitar pentru că doar astfel 

se poate face dezvoltare. 

„Strategia de dezvoltare a Sucevei până anul trecut a fost ca 

orașul să devină un puternic centru comercial în nord estul 

României. Asta și-a propus, iată că asta s-a realizat. Suntem 

orașul cu cel mai mare spațiu comercial pe cap de locuitor 

din România, deci o strategie împlinită”, a spus Valentin 

Popa. 

Rectorul USV a menționat că anul trecut a fost consultată și 

Universitatea privind strategia de dezvoltare și a venit cu 

propunerea de a deveni centru industrial și universitar. 

Valentin Popa a spus că este nevoie ca firmele din Suceava 

să asigure locuri de muncă pentru pregătirea absolvenților 

USV cu salarii de 1000-2000 de euro, așa cum se dezvoltă 

celelalte orașe universitare. „Orașul nostru a avut în strategie 

dezvoltarea de spații comerciale. Cei care lucrează acolo 

câștigă 1500-2000 de lei. Nu pot cu banii aștia să-și ia 

credite pentru locuințe ca să învârtă roata dezvoltării unui 

oraș. Nici nu pot cu aceste salarii să-și plătească întreținerea 



și  primesc subvenție”, a spus rectorul USV. 
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Universitatea 

Suceava renunță la 

sistemul centralizat 

de termoficare, își 

construiește propriul 

sistem de cogenerare 

și va livra căldură și 

energie electrică 
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Actualitate 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. 

dr. ing. Valentin Popa, a anunțat, joi seara, în emisiunea 

Exclusiv 90 de minute de la Bucovina TV că instituția 

academică intenționează să devină independent din punct de 

vedere energetic și va construi două centrale de cogenerare 

urmând să livreze căldură și energie electrică. 

Valentin Popa a spus în emisiune că a primit cu mare tristețe 

vestea că prețul apei calde se va majora cu 35 la sută, 

arătând că această creștere de preț se va resimți poate mai 

puțin în corpurile unde se fac cursuri și laboratoare, dar că se 

vor resimți foarte puternic în sectorul de cămine. 

„Este un motiv suplimentar pentru ca strategia pe care am 

aprobat-o de anul trecut pentru anul 2017 și 2018, de a 

deveni independenți energetic de rețeaua orașului, are un 

nou imbold pentru a se împlini mai repede”, a spus rectorul 

USV. 
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CSU Suceava va 

juca din nou cu o 

echipă de pe 

podium, CSM 

București 
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Pg.10 

În cadrul etapei a XXV-a a Ligii Naţionale de handbal 

masculin, CSU Suceava va evolua pe terenul ocupantei 

locului III în clasament, Ştiinţa Bucureşti. Meciul va avea 

loc duminică în capitală de la ora 16.15 şi va fi transmis de 

Digi şi Dolce Sport. Este al doilea joc consecutiv împotriva 

unei formaţii aflate pe podiumul primului eşalon valoric, 

după cea cu Potaissa Turda. 

„Ne aşteaptă un meci complicat împotriva unei echipe foarte 

bune, dar noi vom merge la Bucureşti ca să jucăm handbal. 

Şansele noastre de a ajunge în play-off sunt aproape de zero, 

însă trebuie să fim în formă pentru turneul play-out. 

Aşa cum am jucat la victorie la fiecare partidă, aşa vom face 



şi în disputa cu CSM Bucureşti şi mai ales în cea cu Poli 

Timişoara în care vom juca pentru minunatul public 

sucevean” a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, 

Adrian Chiruţ. 
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Duminică după-masă, în penultima etapă din returul Ligii 

Naţionale de Handbal, echipa CS Universitar din Suceava va 

avea un meci dificil pe terenul echipei de pe locul III, CSM 

Bucureşti. Partida se va desfăşura în sala Rapid din Capitală 

şi va fi transmis în direct pe posturile de televiziune Digi 

Sport 2 şi Dolce Sport. În tur, bucureştenii au câştigat la o 

diferenţă de cinci goluri, 29 – 24, la capătul unui meci în 

care sucevenii au comis multe greşeli, iar antrenorul Adi 

Chiruţ a pus totul pe seama oboselii, la pauză oaspeţii având 

trei goluri avans, 16 – 13. Pentru acest meci, sucevenii nu-l 

vor avea la dispoziţie pe pivotul Ioan Tcaciuc, jucător ce are 

probleme la un genunchi şi ieri a făcut un examen RMN în 

urma căruia doctorii au descoperit că nu este nimic grav, ci 

doar o inflamaţie a unui tendon.  

Înaintea acestui meci, antrenorul principal al universitarilor, 

Adrian Chiruţ, speră ca-n aceste două meciuri rămase din 

retur să nu apară accidentări, astfel încât să aibă la dispoziţie 

tot lotul în turneul play-out, acolo unde vor lupta cel mai 

probabil pentru locurile 9 sau 10, cele ce le asigură direct 

rămânerea în Liga Naţională.   
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Meciul dintre cele două formații va fi televizat duminică, de 

la ora 16.15 și va încheia penultima etapă din sezonul 



Dănuț 

Chidoveț 

 

 

vicecampioana CSM 

București, în direct 

la Digi Sport 

Obiectiv de Suceava Sport regulat al Ligii Naționale la handbal masculin. 
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