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La patru zile după victoria importantă de pe teren propriu în faţa 

Politehnicii Iaşi, echipa de handbal a Universităţii Suceava are o 

deplasare foarte dificilă pe terenul campioanei Dinamo 

Bucureşti, ce este singura formaţie cu victorii pe linie în primele 

cinci etape din Liga Naţională. Partida este programată astăzi, 4 

octombrie, de la ora 17.30, în sala Dinamo din Capitală, şi va fi 

transmisă în direct pe postul de televiziune TVR HD. Elevii 

antrenorilor Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei sunt conştienţi că vor 

avea un meci greu, cu o echipă aflată în formă, mai ales în 

campionat, dar şi-n cupele europene, unde a reuşit prima victorie 

din acest sezon, săptămâna trecută, în al treilea meci al grupelor 

Champions League. 

„Întâlnim campioana, o echipă ce are numai victorii în acest 

sezon. Noi nu avem aceleaşi obiective cu adversarii şi de aceea 

în primul rând îmi doresc să terminăm această partidă fără 

accidentări. Noi vom încerca să ne facem jocul şi să pregătim cât 

mai bine următorul meci, cu CSM Focşani, mult mai important 

în lupta pentru menţinerea în Liga Naţională. Asta nu înseamnă 

că ne vom da la o parte, ci vom juca aşa cum o facem la fiecare 

etapă”, a explicat antrenorul sucevean Adrian Chiruţ. 

În această deplasare, CSU Suceava nu va putea conta pe trei 

jucători importanţi, Gabriel Burlacu, handbalist ce are o entorsă 



de gradul doi de la meciul cu Timişoara şi va mai sta cel puţin 3 

săptămâni, Bogdan Şoldănescu, jucător ce s-a operat la genunchi 

şi se află la recuperare, dar şi Sebastian Polocoşer, ce urmează să 

meargă la control pentru a vedea cum decurge recuperarea, tot 

după o operaţie la genunchi. 

În următoarea etapă, joi, 12 octombrie, echipa Universităţii 

Suceava va avea un nou meci direct în lupta pentru îndeplinirea 

obiectivului, pe teren propriu, cu CSM Focşani 2007.   
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” - Sala Auditorium „Joseph 

Schmidt” va avea loc joi, 19 octombrie, de la ora 19:00, un 

eveniment cultural de excepţie, ALONE - „A solo piano 

performance from USA to Europe”, susţinut de pianistul Dino 

Massa, o legendă a jazzului internaţional. Prezintă: Elena-

Manuela David. Evenimentul este organizat de Eden Fundaţia 

Suceava, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și 

Casa de Cultură a Studenţilor Suceava. Bilete și informaţii: ccs-

sv.ro, biletesuceava.ro, telefon 0752 092 606. 

Dino Massa s-a născut pe 26 septembrie 1964. A absolvit 

Conservatorul din Neapole, clasa compoziţie în 1990, clasa de 

pian şi muzică de jazz în anul 2000, cu nota maximă - 10. A 

studiat sub îndrumarea lui Bruno Tommaso, un prolific 

compozitor italian, alături de care va şi cânta în orchestra de jazz 

a Conservatorului. El însuşi va preda pian de jazz la 

Conservatorul din Cosenza şi la cel din Benevento. 

În 1984 câştigă concursul Euterpe, din Pompeii, ca pianist şi 

compozitor de jazz şi concertează pe scene europene (Italia, 



Franţa, Spania, Portugalia, Islanda, Ungaria, România, Belgia, 

Letonia, Cehia, Polonia, Muntenegru, Croaţia, Bosnia) şi din 

Statele Unite. Se implică în proiecte inedite de jazz, înregistrează 

opt albume ca solist şi altele în formaţii de jazz. În anul 1996 

albumul „Traits of Extraordinary Encounters” (Valenţele unor 

conexiuni extraordinare), realizat cu cei de la Agca, e trecut de 

revista L'Unita pe lista celor mai bune albume ale anului. În 1998 

îi apare cel de-al doilea album, „Doctor dei pazzi” (Doctor de 

nebuni), o transpunere plină de imaginaţie, pe ritm de jazz, a 

unor melodii tradiţionale napolitane. În 1999 publică la Sagi 

Music volumul „For piano jazz language” (Despre limbajul 

pianului în jazz), iar în 2000, „Jazz duet”, o culegere de melodii 

pentru pian şi saxofon soprano. Urmează al treilea album, în 

2001, „Viewpoints” (Puncte de vedere). 

Apare în compania unor legende ale jazzului: Chet Baker, 

George Benson, Enrico Rava, Stefano Bollani şi a multor altora, 

pe compilaţii de muzică de jazz. A urcat pe scenă în compania 

unor maeştri ai jazzului: John Abercrombie, Marcus Hampton, 

Stan Kessler, Louis Sclavis, Chris Burnett, Tomasz Grzegorski, 

Sigurdur Flosason, Shule Jovovic şi mulţi, mulţi alţii. Din 1991 

duce cu el pe scenă piese clasice pentru cor şi orchestră, 

conferindu-le o aură proaspătă, originală. Trăind prin muzică, de 

mai bine de 20 de ani, „Dino Massa poate ne e contemporan, dar 

devine sub ochii noştri un clasic”, spun organizatorii 

evenimentului. 
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Sportivii Alin Firfirică și Andrei Gag, medaliați cu argint și 

bronz la Universiada de vară de la Taipei (Taiwan), dar și 

membrii echipei de handabal masculin a Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava, medaliați cu aur la Campionatul European 

Universitar de handbal de la Antequera (Spania), au fost felicitați 

de rectorul USV, Valentin Popa, în cadrul festivității de 

deschidere a noului an universitar. 

Rectorul universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, a ținut să-i felicite pe sportivii care au obținut 

rezultate deosebite pe plan internațional, în cadrul festivității de 

deschidere a noului an universitar. 

„Rezultate de excepție am avut în anul universitar trecut și în 

domeniul sportiv. Studenții din echipa de handbal a universității 

au ajuns campioni universitari europeni, într-o competiție 

desfășurată în Spania. De asemenea, suntem mândri că avem un 

vicecampion mondial universitar la aruncarea discului și un 

medaliat cu bronz, la Universiada de vară de la Taipei din 

Taiwan”, a spus rectorul USV. 

El a menționat că la Taipei delegația României a fost prezentă cu 

91 de sportivi și a obținut în total șapte medalii. 

„În această delegație USV a avut doi reprezentanți și a obținut 

două medalii”, a subliniat Valentin Popa. 

La rândul său, Petru Ghervan, decanul Facultății de Educație 

Fizică și Sport din cadrul USV a menționat că performanțele 

sportivilor sunt fără precedent. 



„Sportul universitar sucevean a obținut în acest an cele mai bune 

rezultate din întreaga sa istorie”, a spus Ghervan. 
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În parteneriat cu Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava a demarat în 2015 un program de 

masterat cu dublă diplomă, iar primii absolvenți și-au primit 

diplomele în cadrul festivității de deschidere a noului an 

universitar de la USV. 

El a menționat că 18 tineri au absolvit masteratul „Teoria și 

Practica Traducerii”, în limba franceză, acest program cu dublă 

diplomă fiind primul din România. 

„Am avut nouă absolvenți titulari ai Universității de Stat a 

Moldovei, dar și nouă studenți de la universitatea noastră care au 

susținut disertația și în Moldova. Toți cei 18 absolvenți au dublă 

diplomă în urma acestui masterat”, a spus Popa. 

Rectorul sucevean a mai spus că masteratul cu dublă diplomă 

reprezintă o alegere excelentă pentru românii de peste graniță 

care își doresc să obțină o diplomă recunoscută european și 

mondial. 

Mai mult decât atât, rectorul Valentin Popa a precizat că din 

acest an universitar se derulează, la USV, 11 masterate cu dublă 

diplomă în parteneriat cu universități din Republica Moldova, 

Ucraina și Spania. 
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CSU Suceava este în fața celei mai dificile deplasări de la startul 

actualului sezon al Ligii Zimbrilor la handbal masculin.  

Echipa de handbal a Universităţii Suceava are o deplasare foarte 

dificilă pe terenul campioanei Dinamo Bucureşti, ce este singura 

formaţie cu victorii pe linie în primele cinci etape din Liga 

Naţională. Partida este programată astăzi, 4 octombrie, de la ora 

17.30, în sala Dinamo din Capitală. 
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Absolvenţi ai primei promoţii de masteranzi cu dublă diplomă 

ai Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) au fost 

prezenţi la deschiderea anului universitar, alături de rectorul 

instituţiei academice, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, şi 

omologul acestuia de la Universitatea Tehnică a Republicii 

Moldova, prof. univ. dr. hab. Viorel Bostan. Conform lui Popa, 

acordurile privind masteratul cu dublă diplomă au fost semnate 

la începutul lunii septembrie, împreună cu omologul său din 

Republica Moldova. 

„Semnificativ pentru acest an este acest pionierat în România al 

masteratului cu dublă diplomă, prima promoţie de masteranzi şi 

un start în forţă a unor noi programe de doctorat. Am semnat 

acordurile după îndelungi negocieri, protocoalele de echivalare a 

disciplinelor, pentru că cel mai important într-un masterat cu 

dublă diplomă este echivalarea disciplinelor care sunt comune, 

care se fac nu numai după titlu, ci şi după conţinut, şi am avut 

grijă ca cel puţin 75% din conţinut să fie identic pentru 

disciplinele pe care le-am echivalat (…) Internaţionalizarea 

http://www.edumanager.ro/


universităţii noastre s-a materializat în acest an şi în 11 noi 

programe de studiu în dublă diplomă, realizate cu cinci 

universităţi din trei ţări, Universitatea Tehnică a Republicii 

Moldova, care a devenit principalul nostru partener extern în 

masteratele în dublă diplomă, cu Universitatea de Stat a 

Moldovei, cu Universitatea Bucovineană din Cernăuţi, cu cea 

mai mare universitate din Cernăuţi, Yurii Fedkovici, vechiul 

nostru partener ucrainean şi, de asemenea, Universitatea din 

Cordoba, din Spania”, a spus Popa într-o conferinţă de presă. 

La rândul său, Viorel Bostan a declarat că iniţiativa acestui 

masterat cu dublă diplomă este o oportunitate şi o alternativă 

pentru studenţii moldoveni de a avea recunoaştere a studiilor în 

UE. „Este o alternativă pentru tinerii din Republica Moldova să 

obţină o diplomă recunoscută la nivel european şi dacă tot doresc 

să facă studiile în România de ce să nu o facă concomitent cu 

cele de acasă din Republica Moldova”, a spus Bostan. 

Ambii rectori au fost de acord că ar fi important, şi vor face 

demersuri în acest sens, ca acest de program de dublă diplomă să 

fie extins şi pentru licenţă, dar au arătat că procedurile sunt mai 

complicate şi de lungă durată. Totodată, Popa a spus că, la USV, 

pentru acest an universitar s-au înmatriculat aproximativ 3.600 

de studenţi şi s-a înregistrat cel mai mare număr de locuri 

bugetate din ultimii ani.  

 

 


