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Tragerea la sorți a actualului sezon competițional a dat dureri de 

cap conducerii tehnice a echipei CSU Suceava, gruparea 

bucovineană având un program infernal în primele șase etape cu 

partide în deplasare la HC Dobrogea Sud Constanța, Steaua, Poli 

Timișoara și Dinamo și acasă cu CSM București și Poli Iași. În 

aceste condiții nimeni nu dădea nici cea mai mică șansă elevilor 

antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei în prima rundă a Ligii 

Naționale în duelul cu proaspăta câștigătoare a Supercupei 

României, HC Dobrogea Sud Constanța. 

Așa cum a menționat de fiecare dată antrenorul Adrian Chiruț 

„Kiru”, gruparea sa pleacă modestă din start și intenționează să 

se lupte pentru fiecare minge și implicit pentru victorie, 

indiferent de adversar. Începutul disputei dintre „răzeși” și 

„marinari” a fost echilibrat, Sandu Mihai și veteranul Cutura 

fiind cei mai activi din cele două tabere. Odată cu trecerea 

timpului, sucevenii au continuat să găsească plasa porții 

constănțene, în timp ce gazdele s-au lovit de inspirația portarului 

Cristi Tcaciuc și de apărarea agresivă condusă de Ion Tcaciuc. 

Cum și barele porții au început să-i ajute pe oaspeți, elevii 

antrenorului francez Gaudin, au început să aibă „morcov”. Cu 

unsprezece jucători străini în lot, jucători ațoși din spațiul 

iugoslavic și cu un antrenor de marcă, gazdele erau sigure de 

victorie, dar s-au lovit de ambiția bucovineană. 



Încet, încet, CSU Suceava și-a intrat în mână și Burlacu și 

Târzioru i-au „martelat” pe portarii constănțeni, la pauză scorul 

fiind favorabil oaspeților cu 15-9. 

Din nou, nimeni nu și-ar fi închipuit faptul că după pauză nu se 

va petrece o revenire a gazdelor, mai ales că HC Dobrogea Sud 

avea un lot mult mai complet și o bancă mult mai „lungă” decât a 

sucevenilor care au jucat și fără singurul lor stranier din lot, 

Sipka. În pofida eforturilor constănțenilor, aspectul disputei cu 

sucevenii nu s-a schimbat în repriza secundă. Antrenorul francez 

nu mai știa ce limbă să folosească în discuțiile cu elevii săi, în 

timp ce sucevenii au evoluat aproape perfect. Puternica formație 

constănțeană, care să ne reamintim că și sezonul trecut a debutat 

în campionat cu o înfrângere în fața timișorenilor, va avea cu 

siguranță un cuvânt de spus în actualul sezon al Ligii Naționale, 

dar în meciul cu sucevenii nu a avut nimic de făcut cedând în 

final cu 23-29. Trei puncte enorme pentru suceveni și moral 

excelent, mai ales că puțină lume va mai câștiga pe litoral. 

Evoluție foarte consistentă a întregii echipei CSU Suceava și 

victorie de prestigiu. Portarul Cristi Tcaciuc a fost magistral, iar 

Burlacu și Târzioru au arătat că au braț de oțel. 

Așa cum am menționat, în etapa a II-a, CSU Suceava va evolua 

pe terenul echipei Steaua București. 

CSU Suceava: Cristi Tcaciuc, Bobeică, Duman – Burlacu (10), 

Târzioru (6), Baican (3), Olariu (4), Ciobotariu (4), Ion Tcaciuc 

(1), Sandu Mihai (1), Petrea, Șoldănescu, Alexa, Costea, Potera. 

În celelalte meciuri ale primei etape disputate înainte de 

încheierea ediției: Potaissa Turda – Steaua 21-22 și CSM Făgăraș 

– Dinamo 23-32. 
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Surpriză de proporții !  Azi, în prima etapă a Ligii Naționale la 

handbal,  CSU  Suceava a reușit să câștige pe terenul 

titratei  Dobrogea Sud  Constanța, cu 29 – 23 ( 15 – 9 ). 

La debut, cele două echipe au mers cap ca cap, sucevenii 

înscriind primul gol prin Sandu, apoi gazdele egalând, după care 

în 6’ tabela indica 4 – 6 ( două goluri Olariu ).  

Gazdele ratează în serie, portarul C. Tcaciuc este în zi fastă, 

Burlacu, Tîrzioru și Ciubotariu perforează în serie 

poarta „delfinilor”, așa încât în 24’ scorul devine 6 – 12. 

Apărătorii și portarul  CSU  blochează atacurile  Dobrogea 

Sud,  ai cărei jucători dau semne de nervozitate, Vujovic, Cutura 

și Nistor fiind campionii ratărilor. 

După 9 – 15 la pauză, degringolada constănțenilor continuă: 

Burlacu și Olariu înscriu consecutiv, Baican duce scorul la 13 – 

19 în 37’, iar Tîrzioru face 15 – 22 în 44’. 

Urmează 2’ de eliminare pentru Sandu și două reușite 

consecutive ale constănțenilor, dar tot Sandu revine cu gol, după 



care îl imită în 49’ Burlacu ( 18 – 24 ). 

Ultimele 10’ confirmă superioritatea  CSU,  Burlacu și Tîrzioru 

dau câte două goluri, scorul ajungând la 19 – 28 în 56’. 

Cei mai buni marcatori suceveni au fost Burlacu 11 goluri și 

Tîrzioru 6 goluri. 

CSU  va juca, etapa următoare, în deplasare 

cu  Steaua București. 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

Dansuri africane și 

sud americane la 

USV 

(01.09.2017) 

 

 

 

 

www.ziaruldepenet.ro 

 

 

 

Știri locale 

 

Pe 4 septembrie vor începe repetițiile în cadrul 

proiectului  Coregrafii sociale  la Universitatea  Ștefan cel 

Mare  Suceava. 

O echipă internațională de artiști va realiza un spectacol de dans 

contemporan, ce va include elemente de dansuri africane și sud 

americane, cu 8 dansatori. 

Proiectul este finanțat de Administrația Fondului Cultural 

Național și USV și se desfășoară în colaborare cu Centrul 

Național al Dansului București, coregrafia fiind realizată de 

Natalie Cohen ( SUA ) și Emma Damarise Ste. Marie ( Canada ) 

în colaborare cu coregraful și dansatorul român Momo Sanno. 

Spectacolul va fi prezentat în Auditoriumul  Joseph Schmidt  al 

Universității pe 24 septembrie, la Teatrul Matei Vișniec  Suceava 

pe 25 sau 26 septembrie  și în curtea interioară a Cetății de Scaun 

Suceava pe 27 septembrie. 



În cadrul proiectului va fi prezent și Russell Ramirez ( SUA ), ca 

interpret de muzică jazz. 
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În această săptămână va începe cea de-a doua etapă de admitere 

la USV, care se va desfășura în perioada 6-13/14 septembrie. In 

prima sesiune de admitere s-au înmatriculat la programele de 

licență și masterat ale USV 2.716  studenți, iar în cea de-a doua 

etapă de admitere vor fi scoase la concurs 279 de locuri bugetate 

și 952 cu taxă. 

USV pune și în acest an la dispoziția studenților săi 1.075 de 

locuri de cazare. Așa cum a fost anunțat încă din luna martie, 

USV a crescut tarifele atât pentru locurile de cazare din cămine, 

cât și la cantină. Astfel, în funcție de forma de învățământ (fără 

taxă, cu taxă, bursieri ai statului român sau cu părinți cadre 

didactice), pentru un loc în Căminul Nr. 1 al USV studenții vor 

plăti între 152 lei și 332 de lei/lună, pentru Căminul Nr. 2 tarifele 

de cazare se vor situa între 201 lei și 391 lei, studenții cazați în 

Căminul Nr. 3 și Căminul Nr. 4 vor plăti între 221 și 411 lei, iar 

studenții cazați în Căminul Nr. 5 vor plăti între  231 le și 421 

lei/lună. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are în administrare 

5 cămine studențești. În cămine pot fi cazați studenți care 

urmează cursurile unei facultăți din cadrul universității, 

masteranzi, doctoranzi, precum și profesori sau personal 

administrativ – în limita locurilor rămase disponibile. 

Căminul Nr. 1 este situat în campusul USV, este destinat cazării 



studentelor și dispune de 280 de locuri repartizate în 70 de 

camere cu câte patru paturi. In acest cămin grupurile sanitare și 

dușurile sunt comune. Căminul 1 ar urma să fie închis parțial în 

acest an pentru renovări, acesta fiind singurul cămin studențesc 

din campusul USV rămas nemodernizat. Incă nu a fost anunțată 

o dată pentru începerea lucrărilor. 

Căminul Nr. 2 este situat de asemenea în campusul universității, 

dispune de un număr de 337 de locuri de cazare distribuite în 110 

camere a câte trei sau patru paturi. Acesta este destinat cazării 

studenților, iar fiecare cameră are grup sanitar și duș proprii. 

Câminul Nr. 3 este situat pe strada Mihai Viteazul și dispune de 

176 de locuri de cazare, distribuite în 88 de camere. Fiecare 

cameră are câte două paturi și dispune de grupuri sanitare și 

dușuri proprii. 

Căminul Nr. 4 este situat pe strada Scurtă, în apropierea 

campusului universitar, având o capacitate de 240 de locuri de 

cazare. Camerele au câte două sau trei paturi și dispun de grupuri 

sanitare și dușuri proprii. 

Căminul studențesc Nr. 5 este situat pe Str. Universității, dispune 

de un număr de 42 locuri de cazare, distribuite în 21 de camere a 

câte două paturi. Acesta dispune de asemenea de dușuri și 

grupuri sanitare în fiecare cameră. 

Perioada de cazare pentru studenți începe la data de 01.10 și se 

termină la 31.07, în funcție de programa universitară a fiecărei 

facultăți. 

În fiecare an solicitările de cazare depășesc capacitatea 

căminelor cu aproximativ 2.000 de cereri. USV încearcă să 



crească numărul locurilor de cazare prin diverse căi, intenționând 

chiar să achiziționeze imobile pe care să le transforme în spații 

de cazare. De asemenea, Guvernul a avut o inițiativă de a finanța 

construcția de cămine, USV fiind pe lista de priorități. 
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CSU Suceava a furnizat prima mare surpriză a Ligii Naționale de 

handbal masculin, după ce a câștigat sâmbătă, în runda 

inaugurală  a noului sezon, cu scorul de 29-23, pe terenul 

formației HC Dobrogea Sud Constanța. În următoarea rundă, 

CSU Suceava va evolua la sfârșitul acestei săptămâni pe terenul 

Stelei București. 
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Ediţia de campionat 2017-2018 aLigii Naţionale de handbal 

masculin a început cu o mare surpriză. Bomba a fost detonată de 

CSU Suceava la Constanţa, „studenţii” izbutind să se impună pe 

terenul proaspetei câştigătoare a Supercupei României, HC 

Dobrogea Sud, în stil de mare echipă, cu scorul de 29-23. Cu 

titratul antrenor Christian Gaudin pe banca tehnică şi cu nu mai 

puţin de 11 jucători din spaţiul ex-iugoslav în lot, constănţenii au 

fost reduşi la tăcere de o formaţie suceveană alcătuită în totalitate 

din handbalişti autohtoni, şi care are la dispoziţie un buget 

înzecit mai mic. 

Partida a început sub semnul echilibrului, dobrogenii reuşind să 

se afle pentru prima şi singura dată la conducere pe tabela de 

marcaj la scorul de 2-1. Odată cu scurgerea timpului, sucevenii 

au început să joace din ce în ce mai bine, şi spre surprinderea 



tuturor n-au mai cedat iniţiativa până la final. La jumătatea 

primei reprize oaspeţii aveau deja un avantaj de trei goluri pe 

tabela de marcaj, 8-5, diferenţa crescând la opt lungimi în 

minutul 27, 14-6! Scorul pauzei a fost 15-9 în favoarea 

sucevenilor. În ciuda eforturilor experimentaţilor handbalişti ai 

gazdelor, „studenţii” au izbutit să-şi păstreze nivelul ridicat de 

joc şi în partea secundă, menţinând în mod constant ecartul de 

şase goluri în favoarea lor, spre uluirea celor prezenţi în sala din 

Constanţa. 

A fost un meci gândit foarte bine de antrenorii Adrian Chiruţ şi 

Iulian Andrei, în care practic toţi jucătorii suceveni s-au 

autodepăşit. Eroii partidei au fost portarul Cristian Tcaciuc, care 

i-a disperat pe adversari cu paradele sale şi interul Gabriel 

Burlacu, care a înscris din toate poziţiile, făcând dovada 

polivalenţei sale. 

Trei puncte uriaşe cucerite de suceveni în contextul luptei pentru 

menţinerea în elita handbalului românesc, mai ales că puţine 

echipe vor fi în stare de o aşa ispravă pe Litoral. 

„O victorie mare pentru noi, şi neaşteptată. Îi felicit pe băieţi, 

eforturile şi dăruirea lor reflectându-se în deznodământul final. 

Merită cu prisosinţă acest rezultat. Cu toate că avem un buget 

mai mic de 10 ori decât al celor de la Constanţa, am dovedit că 

muncind bine, aşa cum se procedează de fiecare dată la Suceava, 

putem obţine şi rezultate”, a declarat la finalul partidei antrenorul 

Adrian Chiruţ. 

În etapa a II-a sucevenii vor evolua tot în deplasare, cu Steaua 

Bucureşti. 



CSU Suceava:Cristi Tcaciuc, Bobeică, Duman – Burlacu (10), 

Târzioru (6), Baican (3), Olariu (4), Ciobotariu (4), Ion Tcaciuc 

(1), Sandu Mihai (1), Petrea, Şoldănescu, Alexa, Costea, Potera. 

În celelalte meciuri ale primei etape disputate înainte de 

încheierea ediţiei: Potaissa Turda – Steaua 21-22 şi CSM Făgăraş 

– Dinamo 23-32. 
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În data de 4 septembrie 2017 va începe activitatea de creație și 

repetiție în cadrul proiectului Coregrafii sociale la Universitatea 

Suceava. O echipă internațională de artiști va realiza un 

spectacol de dans contemporan ce va include elemente de 

dansuri africane și sud-americane. 

Acest proiect cultural este finanțat de Administrația Fondului 

Cultural Național (90%) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (10%) și se desfășoară în colaborare cu Centrul Național 

al Dansului București. Coregrafia va fi realizată de Natalie 

Cohen (SUA) și Emma Damarise Ste. Marie (Canada) în 

colaborare cu coregraful și dansatorul Momo Sanno (România) 

de la CNDB. Echipa de dansatori este compusă din: Momo 

Sanno (România), Nelson Torres (Columbia), Diego Sarmineto 

(Columbia), Falciony Cruz (Columbia), Elina Valtonen 

(Finlanda), Hend Elbalouty (Egipt), Samar Abdellatif (Egipt) și 

Nugam Hussien (Sudan). 

Repetițiile și activitatea de creație vor avea loc în sala de sport a 

Universității din Suceava. Spectacolul rezultat va fi prezentat în 

http://www.svnews.ro/


Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității (24 septembrie) 

și în curtea interioară a Cetății de Scaun Suceava (27 

septembrie). Spectacole vor mai fi susținute la Teatrul Municipal 

„Matei Vișniec” din Suceava (25 sau 26 septembrie) și în 

București (29 septembrie), deocamdată așteptându-se 

confirmarea disponibilității sălilor de spectacol. 

În cadrul proiectului va fi prezent și Russell Ramirez (SUA), ca 

interpret de muzică jazz. Fundația Eden va organiza două 

concerte ale acestuia, alături de membrii grupului „Soul 

Serenade” din București, urmând ca detaliile să fie stabilite la 

începutul lunii septembrie. 

Proiectul Coregrafii sociale este coordonat de dr. Tudor 

Bălinișteanu, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

Dezvoltarea proiectului până în stadiul actual nu ar fi fost 

posibilă fără susținerea și expertiza profesională a mai multor 

membri din diverse departamente ale Universității Suceava, dar 

și a Cristianei Vlad (din partea CNDB) și prof. Valentin Ianoș 

(din partea Casei de Cultură a Studenților din Suceava). 
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În data de 4 septembrie 2017, va începe activitatea de creație și 

repetiție în cadrul proiectului „Coregrafii sociale” la 

Universitatea Suceava. 

O echipă internațională de artiști va realiza un spectacol de dans 

contemporan ce va include elemente de dansuri africane și sud-

americane. 

Acest proiect cultural este finanțat de Administrația Fondului 

http://www.vivafm.ro/


Cultural Național (90%) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (10%) și se desfășoară în colaborare cu Centrul Național 

al Dansului București. 

Coregrafia va fi realizată de Natalie Cohen (SUA) și Emma 

Damarise Ste. Marie (Canada) în colaborare cu coregraful și 

dansatorul Momo Sanno (România) de la CNDB. 

Echipa de dansatori este compusă din: Momo Sanno (România), 

Nelson Torres (Columbia), Diego Sarmineto (Columbia), 

Falciony Cruz (Columbia), Elina Valtonen (Finlanda), Hend 

Elbalouty (Egipt), Samar Abdellatif (Egipt) și Nugam Hussien 

(Sudan). 

Repetițiile și activitatea de creație vor avea loc în sala de sport a 

Universității din Suceava. 

Spectacolul rezultat va fi prezentat în Auditoriumul „Joseph 

Schmidt” al Universității (24 septembrie) și în curtea interioară a 

Cetății de Scaun Suceava (27 septembrie). 

Spectacole vor mai fi susținute la Teatrul Municipal „Matei 

Vișniec” din Suceava (25 sau 26 septembrie) și în București (29 

septembrie), deocamdată așteptându-se confirmarea 

disponibilității sălilor de spectacol. 

În cadrul proiectului va fi prezent și Russell Ramirez (SUA), ca 

interpret de muzică jazz. Fundația Eden va organiza două 

concerte ale acestuia, alături de membrii grupului „Soul 

Serenade” din București, urmând ca detaliile să fie stabilite la 

începutul lunii septembrie. 

Proiectul „Coregrafii sociale” este coordonat de dr. Tudor 



Bălinișteanu, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

„Dezvoltarea proiectului până în stadiul actual nu ar fi fost 

posibilă fără susținerea și expertiza profesională a mai multor 

membri din diverse departamente ale Universității Suceava, dar 

și a Cristianei Vlad (din partea CNDB) și prof. Valentin Ianoș 

(din partea Casei de Cultură a Studenților din Suceava).”, a spus 

Tudor Bălinișteanu. 
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În data de 4 septembrie 2017 va începe activitatea de creaţie şi 

repetiţie în cadrul proiectului „Coregrafii sociale” la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. O echipă 

internaţională de artişti va realiza un spectacol de dans 

contemporan ce va include elemente de dansuri africane şi sud-

americane. Acest proiect cultural este finanţat de Administraţia 

Fondului Cultural Naţional (90%) şi Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava (10%) şi se desfăşoară în colaborare cu 

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti. 

Coregrafia va fi realizată de Natalie Cohen (SUA) şi Emma 

Damarise Ste. Marie (Canada), în colaborare cu coregraful şi 

dansatorul Momo Sanno (România) de la CNDB. Echipa de 

dansatori este compusă din: Momo Sanno (România), Nelson 

Torres (Columbia), Diego Sarmineto (Columbia), Falciony Cruz 

(Columbia), Elina Valtonen (Finlanda), Hend Elbalouty (Egipt), 

Samar Abdellatif (Egipt) şi Nugam Hussien (Sudan). Repetiţiile 

şi activitatea de creaţie vor avea loc în sala de sport a 

Universităţii din Suceava. Spectacolul rezultat va fi prezentat în 

http://www.monitorulsv.ro/


Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universităţii (24 septembrie) 

şi în curtea interioară a Cetăţii de Scaun Suceava (27 

septembrie). Spectacole vor mai fi susţinute la Teatrul Municipal 

„Matei Vişniec” din Suceava (25 sau 26 septembrie) şi în 

Bucureşti (29 septembrie), deocamdată aşteptându-se 

confirmarea disponibilităţii sălilor de spectacol. 

În cadrul proiectului va fi prezent şi Russell Ramirez (SUA), ca 

interpret de muzică jazz. Fundaţia Eden va organiza două 

concerte ale acestuia, alături de membrii grupului „Soul 

Serenade” din Bucureşti, urmând ca detaliile să fie stabilite la 

începutul lunii septembrie. 

Proiectul „Coregrafii sociale” este coordonat de dr. Tudor 

Bălinişteanu, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării – 

USV, care a precizat că „dezvoltarea proiectului până în stadiul 

actual nu ar fi fost posibilă fără susţinerea şi expertiza 

profesională a mai multor membri din diverse departamente ale 

Universităţii Suceava, dar şi a Cristianei Vlad (din partea 

CNDB) şi prof. Valentin Ianoş (din partea Casei de Cultură a 

Studenţilor din Suceava)”. 
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