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După victoria foarte importanţă în faţa Stelei Bucureşti, echipa 

de handbal a Universităţii Suceava mai are alte două examene 

foarte importante pe care trebuie să le treacă pentru a evita 

barajul pentru menţinerea în Liga Naţională, la Făgăraş şi acasă 

cu Satu Mare. Sâmbătă, de la ora 18.00, echipa pregătită de 

antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei va evolua pe terenul 

celor de la CSM Făgăraş, echipă ce a scăpat de grijile 

retrogradării directe, dar care nu mai are şanse să evite barajul 

pentru menţinerea în Liga Naţională. În această întâlnire, 

universitarii nu au altă variantă în afară de cea a victoriei, 

deoarece în caz contrar ar trece pe locul III, în cazul în care CSM 

Focşani va câştiga meciul de la Steaua, programat tot sâmbătă, 

de la ora 16.00, în direct pe TVR 2.   

„Urmează un meci la Făgăraş, unul la fel sau poate mai greu 

decât cel cu Steaua. Vom vedea înainte de meci confruntarea şi 

rezultatul final dintre Focşani şi Steaua, dar tot de noi depinde 

acest final de campionat. Dacă vom câştiga la Făgăraş, cu 

siguranţă vom rămâne în Liga Naţională, fără a participa la baraj. 

Am pregătit foarte bine acest meci şi mergem să luptăm pentru 

victorie şi trebuie să dăm totul în teren, în faţa unei echipe ce a 

demonstrat în ultima perioadă că este în formă. Vorbeam înainte 

de meciul cu Steaua de un blocaj psihic al jucătorilor noştri, dar 



sper că după victoria din etapa trecută au trecut de acest 

impediment, mai ales că s-a văzut că nu avem probleme fizice 

sau de altă natură”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ. 
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Reprezentanţii Oficiului de Stat de Invenţie şi Mărci (OSIM) a 

acordat Universităţii din Suceava Medalia şi Diploma de 

excelenţă pentru activitatea susţinută de brevetare a invenţiilor 

semnate de profesorii şi studenţii instituţiei. 

Distincţiile au fost oferite în cadrul festivităţii de comemorare a 

prof. univ. dr. ing. Dorel Cernomazu, unul dintre cei mai 

cunoscuţi inventatori din România, cel care a propulsat 

Universitatea „Ştefan cel Mare” pe locul I la numărul de brevete 

de invenţii obţinute. 

Tatiana Radu, director pentru strategie şi marketing în cadrul 

OSIM, a arătat că USV se află pe primul loc în ceea ce priveşte 

activitatea în domeniul protecţiei proprietăţii industriale. 

„Aici există o cultură în domeniul proprietăţii industriale. O 

cultură pe care domnul profesor Cernomazu a dezvoltat-o prin 

numeroasele cereri de brevete de invenţie. Această moştenire 

este o bogăţie pe care a realizat-o clar cu sprijinul USV. 

Invenţiile de bucătărie nu sunt cele durabile, nu generează 

progres, ci inima cercetării este în universităţi”, a punctat Tatiana 

Radu. 

În cadrul conferinţei de ieri a fost lansată şi cartea „111 invenţii - 

IN MEMORAIM Dorel Cernomazu”, cu o prefaţă semnată de 



Alexandru Mironov. 

Cernomazu este autorul a aproape 400 de invenţii. S-a stins din 

viaţă pe 15 august 2015. Inventatorul avea 68 de ani. 
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Studenții Facultății de Științe ale Educației din cadrul USV au 

posibilitatea de a-și realiza tezele de licență în cotutelă cu 

profesori ai unor universități din Uniunea Europeană, în urma 

semnării unor noi acorduri Erasmus +. 
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Victoria cu Steaua nu valorează mai nimic dacă CSU Suceava nu 

câştigă pe terenul celor de la CSM Făgăraş şi rivala CSM 

Focşani se impune pe terenul Stelei, în meciurile contând pentru 

etapa a IX-a play-out-ului Ligii Naţionale de handbal masculin. 

În aceste condiţii, jucătorii suceveni, cărora le-a mai revenit 

culoarea în obraji, sunt montaţi să dea totul pe teren pentru trei 

puncte la Făgăraş. 
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Vineri, 26 mai 2017, de la ora 12:00, în Sala de lectură (corpul 

E) a Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, va 

avea loc lansarea cărții „Domoleni. Tărășenii”, semnată de 

universitarul sucevean Gheorghe C. Moldoveanu și publicat la 

Editura PIM, Iași, 2017. Volumul va fi prezentat de prof. univ. 

dr. Mircea A. Diaconu și conf. univ. dr. Daniela Petroșel. Prof. 

univ. dr. Gheorghe C. Moldoveanu, fost cadru didactic la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, este autorul a 

numeroase studii, între care menționăm: „Istoria limbii române: 

Latina”, vol. 1, 2001; „Principii de scriere românească”, 2006; 

„Aron Pumnul – contribuții la dezvoltarea limbii și culturii 

românești din Bucovina”, 2007; „Din școală...”, 2011; 

„Dicționarul limbajului poetic al lui Octavian Goga”, 2013; 

„Izvorul Tămăduirii”, 2014; „Evoluția limbii române de la 

origini până în secolul al XV-lea”, 2015. De asemenea, a 

publicat multe articole de specialitate în revista Analele 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Seria Filologie și în 

alte periodice științifice. Numele profesorului este legat și de 

organizarea edițiilor Colocviului Internațional de Științe ale 

Limbajului „Eugeniu Coșeriu” la Suceava, Cernăuți și Chișinău. 

Menționăm, de asemenea, că „Dicționarul limbajului poetic al lui 

Octavian Goga”, volum semnat de Gheorghe C. Moldoveanu, a 

primit Premiul Academiei Române în anul 2015.USV îi invită pe 

toți pasionații de lectură și dialog cultural la întâlnirea cu 

scriitorul și Profesorul Gheorghe C. Moldoveanu, dar și cu 

personajele volumului său Tărășenii din Domoleni. 
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Evenimente 

 

În această seară, începând cu ora 20.00, Alexandra Ușurelu va 

concerta pentru prima dată cu band-ul său la Suceava, în 

campusul USV. 

Spectacolul va avea loc în „Grădina englezească”, iar în caz de 

vreme nefavorabilă în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Evenimentul este organizat de Asociația Studenților din 

Universitatea Suceava (ASUS), Universitatea „Ștefan cel Mare” 

și Casa de Cultură a Studenților și face parte din cadrul 

Festivalului „Zilele și Nopțile Studențești” (ZNST), intrarea fiind 

liberă. 

Alexandra Uşurelu este artista indie apreciată pentru vocea caldă, 

curată şi blândă, ce cântă despre oameni şi emoţii, nu despre 

lucruri şi întâmplări, cu o sensibilitate aparte. 
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