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Aflată în perioada de pregătire precompetiţională, echipa de 

handbal a Clubului Sportiv Universitar din Suceava va începe 

astăzi seria celor cinci meciuri test pe care le-a programat în 

această lună. Echipa pregătită de antrenorii Adrian Chiruţ şi 

Iulian Andrei va debuta cu un meci tare pe terenul colegei din 

Liga Naţională Potaissa Turda, o echipă ce se află pe locul patru 

în clasament, la doar patru puncte în spatele liderului. Meciul 

este programat astăzi, la ora 17.30, şi va fi transmis live pe site-

ul www.turdanews.net. Gazdele au disputat deja două partide 

amicale zilele trecute, ambele câştigate în faţa Universităţii Cluj, 

cu 48 – 35 şi 33 – 21. 

„Este primul meci după o perioadă de încărcări la capitolul fizic, 

şi de aceea nu mă aştept la o evoluţie extraordinară. Totuşi voi 

urmări efortul pe care-l depunem într-un astfel de meci, iar în 

plus mă interesează foarte mult să lucrăm la faza de apărare, dar 

şi cum plecăm de aici, pe faza a doua şi contraatac. Sunt cinci 

meciuri utile pentru noi şi sper să ne ajute să ajungem într-o 

formă sportivă cât mai bună la reînceperea partidelor oficiale. În 

acelaşi timp îmi doresc să scăpăm de ghinion şi să nu mai avem 

atâtea accidentări până la finalul sezonului, pentru a lupta cu 

toate forţele pentru îndeplinirea obiectivului, acela de menţinere 

în Liga Naţională”, a explicat antrenorul sucevean Adrian 



Chiruţ. 

Pentru această deplasare, sucevenii au doi jucători incerţi: Alin 

Petrea, ce s-a operat la genunchi, face alergări, dar are un 

protocol de recuperare ce nu-i permite încă să se antreneze, şi 

portarul Cristian Tcaciuc, ce mai acuză anumite dureri şi nu ştie 

dacă va merge la Turda, antrenamentul de aseară fiind decisiv în 

luarea unei decizii. 

Mâine, sucevenii vor avea un nou meci test, în jurul orei 11.00, 

pe terenul Universităţii Cluj, echipă aflată pe locul III în seria a 

doua a Diviziei A2. Vineri, de la ora 17.00, handbaliştii suceveni 

vor avea un nou meci de pregătire, de această dată pe terenul 

liderului seriei I din Divizia A, Ştiinţa Municipal Bacău. 

Săptămâna viitoare, Universitatea Suceava va încheia seria 

meciurilor test cu două partide tari în compania liderului din 

Liga Naţională, Steaua Bucureşti, miercuri şi joi, pe 24 şi 25 

ianuarie. 

Pe 1 februarie, CSU Suceava va relua meciurile oficiale din Liga 

Naţională, cu o deplasare dificilă pe terenul celor de la CSM 

Bucureşti.  
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În perioada 2-5 februarie, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura 

Humorului va găzdui Olimpiada Naţională de Astronomie şi 

Astrofizică, eveniment de amploare la care vor participa circa 

200 de elevi de gimnaziu şi liceu din toată ţara, profesori 

însoţitori, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, universitari, 



oameni de înaltă ţinută ştiinţifică etc. 

Cei mai eminenţi elevi îşi vor da concursul în cadrul a două 

probe - proba teoretică, cu o durată de trei ore, şi proba 

observaţională (hartă mută şi planetariu, testare care se va 

desfăşura la Observatorul din Suceava). Suplimentar, elevii care 

vor să acceadă în lotul olimpic, care va reprezenta România la 

competiţii internaţionale, vor susţine şi proba de analiză a 

datelor, cu o durată de patru ore şi un grad de dificultate ridicat. 

Prof. dr. Petru Crăciun, inspector de fizică şi coordonator al 

Cercului de Astronomie şi Astrofizică de la Palatul Copiilor, a 

arătat că faptul că Sucevei i s-a delegat organizarea acestei 

competiţii este o responsabilitate, dar şi o mare bucurie. 

„Acest fapt dovedeşte că reprezentanţii Ministerului Educaţiei au 

încredere în noi. Ne vom asigura că lucrurile vor decurge bine, 

că elevii şi însoţitorii vor avea parte de cele mai bune condiţii, că 

probele de concurs vor fi organizate cât mai profesionist. Avem 

oaspeţi de seamă: doamna Ana Naghi, inspector de specialitate 

în cadrul Ministerului Educaţiei, prof. univ. Mihail Sandu, cel 

care va elabora şi subiectele de concurs, şi mulţi alţi specialişti 

de talie naţională”. 

Petru Crăciun a mai menţionat că oaspeţii vor fi cazaţi la Casa 

Elena din Gura Humorului, cotată cu patru stele, iar membrii din 

Comisia centrală a olimpiadei vor sta la Pensiunea Carmen 

Silvae. Cel mai probabil, Comisia centrală, responsabilă de 

corectarea lucrărilor, va fi prezidată de universitarul sucevean 

Cristian Pîrghie. 

Pe lângă activităţile specifice competiţiei, elevii participanţi, 



însoţiţi de profesorii lor, vor avea parte şi de programe de vizită 

ale obiectivelor istorice şi culturale din Gura Humorului şi din 

împrejurimi. 

 Tabără de Fizică, Astronomie şi Astrofizică, la Voroneţ, între 5 

şi 9 februarie  

Tot în luna februarie, în perioada 5-9, la Voroneţ, va avea loc 

Tabăra de Fizică, Astronomie şi Astrofizică ,,Marin Dacian 

Bica” şi două concursuri, unul de fizică şi celălalt de astronomie 

şi astrofizică. 

La secţiunea de Fizică a taberei sunt invitaţi să participe elevii 

din clasele VI-XII, iar la secţiunea de Astronomie şi Astrofizică 

pot participa elevi începând din clasa I până în clasa a XII-a. 

Organizatorii pregătesc mai multe ateliere: Astroclub, prejuniori 

începători, prejuniori avansaţi, juniori începători, juniori 

avansaţi, seniori începători, seniori avansaţi, performanţă şi 

mentori. Mentorii vor fi olimpicii internaţionali şi elevi 

recunoscuţi pe plan naţional, iar aceştia vor primi certificate în 

limba engleză de voluntar internaţional, emis de Universitatea 

,,Ştefan cel Mare” Suceava. 

Vor participa şi vor ţine cursuri profesori reputaţi din domeniu, 

cu experienţă şi rezultate deosebite. 

Scopul acestei tabere este de a organiza cursuri de astronomie şi 

astrofizică atât pentru iniţiere, cât şi pentru performanţă, precum 

şi seri de observaţii astronomice cu ajutorul telescoapelor şi 

lunetelor. Se vor ţine cursuri şi se vor rezolva multe probleme 

complexe. 

Organizatori - Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, 



Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Fizică 

Iaşi, Societatea Ştiinţifică ,,Cygnus” - centru UNESCO şi 

Colegiul ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului. 

Pentru informaţii suplimentare sau înscrieri: prof. Victor Şutac, 

preşedintele „Cygnus” (visutac@yahoo.com) sau prof. dr. Petru 

Crăciun (crcnpetru@yahoo.com). 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava organizează, marți, 23 ianuarie a.c., de la ora 

19.00, în Auditoriumul USV „Joseph Schmidt”, proiecția 

filmului „Ouăle lui Tarzan”, în regia lui Alexandru Solomon. 

„Regizorul Alexandru Solomon a transpus pe ecran o realitate 

actuală dezolantă, în care ies la iveală o utopie istorică despre un 

experiment sovietic controversat, al cărui scop era crearea 

soldatului perfect, o prăpastie între generaţii inversată, diferită 

faţă de cea despre care se vorbeşte adesea în Occident, precum şi 

urmele adânci pe care le poate lăsa un război în amintirea unei 

naţiuni. Totuşi, a precizat regizorul, filmul nu este nicidecum un 

demers istoric. Într-o manieră extrem de detaşată, care 

proiectează abrupt spectatorul în mijlocul unei situaţii menite să 

sensibilizeze sau să revolte, Solomon radiografiază un loc 

macabru al istoriei şi oamenii unei naţiuni uitate, care au o 

specificitate bizară, greu de descris în cuvinte. Axarea pe 

umanitate şi pe istorie este dublată de prezenţa maimuţelor, 

subiecţi ai unor experimente şi studii care par să-şi fi pierdut 

baza raţională, argumentarea. Altfel spus, mare parte din 

mailto:visutac@yahoo.com
mailto:crcnpetru@yahoo.com


finalitatea cercetărilor de la Institutul din Sukhumi, dominat la 

nivelul personalului de femei, s-a dizolvat, dar fascinaţia celor 

care lucrează acolo încă există”, au precizat organizatorii. 
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Știri 

 

Vicepresedintele CSM Codrut Olaru si-ar fi plagiat in totalitate 

teza de doctorat  „Particularitatile criminalitatii organizate in 

Romania”, sustinuta in 2013 la Universitatea Bucuresti, copiind 

din diversi autori romani sau din surse onlince, afirma PressOne. 

Teza de doctorat a fost coordonata de actualul ministrul Justitiei, 

Tudorel Toader. 

Potrivit PressOne, cele aproape 250 de pagini ale tezei de 

doctorat semnata de Codrut Olaru sunt copiate din autori romani 

sau din surse online. 

Din comisia de sustinere a tezei sale au facut parte, ca referenti, 

profesorul Constantin Mitrache si profesorul Anastasiu Crisu, 

ambii de la Universitatea din Bucuresti, si profesorul Vasile 

Pavaleanu, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Presedintele comisiei a fost conferentiarul Tudor Plaesu, de la 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
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