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În cel de-al treilea meci amical al perioadei de pregătire de iarnă, 

CSU Suceava a jucat la finele săptămânii trecute pe terenul 

grupării Știința Bacău, liderului seriei I din Divizia A. La 

sfârșitul partidei, elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei s-au impus la opt goluri diferență, scor 34–26, după ce la 

pauză scorul era egal, 14–14. În celelalte două meciuri test 

anterioare, CS Universitatea Suceava a pierdut la Potaissa Turda 

și a câștigat la Universitatea Cluj. 

„În acest al treilea meci, la fel ca și în celelalte am încercat 

diferite formule de echipă și am schimbat stilul de joc. În prima 

repriză am vrut să vedem cum funcționează apărarea pe 

semicerc, în diferite formule de jucători, iar în partea a doua am 

folosit apărarea cu un „zburător„, adică având un jucător avansat. 

Mă bucur că n-au apărut accidentări și sper să nu apară nici în 

continuare pentru că meciurile amicale sunt deosebit de utile 

pentru noi. Sper să prindem o formă foarte bună în această parte 

de campionat care este decisivă pentru îndeplinirea obiectivului 

nostru, acela de menținere în Liga Națională”, a explicat după 

meci antrenorul Adrian Chiruț. 



Din lotul deplasat la Bacău a lipsit Alin Petrea, care se află încă 

la refacere după o operație la genunchi, dar și Dusan Sipka, 

jucător care a făcut o entorsă ușoară la genunchi și nu a fost 

forțat. 

În meciul de la Bacău, pentru Universitatea Suceava, Burlacu a 

marcat 7 goluri, Târzioru (3), Ioan Tcaciuc (2), Polocoșer (5), 

Cotinghiu (2), Olariu (3), Costea (3), Baican (3), Sandu (5), iar 

Poteră (1). 

Miercuri și joi, studenții vor încheia partidele test cu două 

meciuri pe terenul liderului la zi din Liga Națională, Steaua 

București. 

CSU Suceava va reîncepe meciurile oficiale din Liga Națională 

pe 31 ianuarie, pe terenul echipei CSM București, într-un meci 

ce va fi transmis în direct de postul de televiziune TVR. 
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CSU Suceava a reușit a doua victorie în meciurile de pregătire 

din aceasta iarnă, după ce s-a impus vineri, pe terenul Științei 

Bacău, cu scorul de 34-26. 



 Principala candidată la promovare, formația băcăuană a ținut 

ritmul cu trupa lui Adrian Chirut doar în prima repriza, încheiată 

la egalitate, scor 14-14. Pe fondul reușitelor semnate de Burlacu, 

Polocoser și Sandu, universitarii s-au descătușat după pauza, 

câștigând în final la o diferență de opt goluri, 34-26. 

„A fost un amical util în care au reluat întreg lotul de jucători și 

am testat doua sisteme de joc în apărare. Sper sa creștem de la 

meci la meci și sa ajungem în forma maxima în partea a doua a 

sezonului regulat, decisiva pentru îndeplinirea obiectivului”, a 

precizat Adrian Chirut. 

Formația suceveana a marcat în amicalul de la Bacău prin 

Burlacu (7 goluri), Polocoser (5 goluri), Sandu (5 goluri), 

Tarzioru (3 goluri), Olariu (3 goluri), Costea (3 goluri), Baican 

(3), I. Tcaciuc (2), Cotinghiu (2) și Potera (1). 

Miercuri și joi, universitarii se vor afla la București, pentru doua 

meciuri amicale în compania Stelei, ultimele înainte de reluarea 

Ligii Zimbrilor la handbal masculin, programata sa aibă loc 

miercuri, 31 ianuarie. 
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Local 

Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a 

primit vineri, 19 ianuarie, Marele Premiu „Mitropolitul 

Bartolomeu Valeriu Anania”. Distincția i-a fost oferită de prof. 



 Arhiepiscopul Sucevei și 

Rădăuților, a primit 

vineri Marele Premiu 

,,Mitropolitul 

Bartolomeu Valeriu 

Anania” 

 

 

univ. dr. Aurel Sasu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, în cadrul Simpozionului Național ,,Valori 

Naționale în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, 

ediția a V-a, „un regal de cultură și spiritualitate”, care s-a 

desfășurat în Sala Auditorium „Joseph Schmidt”, din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. După cum a spus prof. 

univ. dr. Aurel Sasu, Înaltpreasfințitul Pimen a primit diploma 

pentru „remarcabila operă de zidire sufletească și pentru efortul 

exemplar de a păstra vii și nealterate valorile morale, culturale și 

de credință ale neamului românesc”. Moderatoarea 

evenimentului, asistent univ. dr. Gina Puică, i-a oferit 

Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților și un coș cu flori, în 

aplauzele publicului numeros. La eveniment, în cele două zile de 

desfășurare, 19 – 20 ianuarie, participă, după cum a spus 

moderatoarea, „personalități venite de la Alba Iulia, București, 

Cluj, Galați și, desigur, Suceava". Evenimentul a debutat în 

sunet de bucium, după care publicul s-a ridicat în picioare cât a 

fost intonat imnul USV. Preasfințitul Părinte Damaschin 

Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și 

Rădăuților, a rostit, apoi, o rugăciune. 

  

„... Societatea românească nu este pierdută. Avem o șansă și anul 

2018 poate confirma acest lucru" 

În prima parte a Simpozionului Național ,,Valori Naționale în 

creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, prof. univ. 

dr. Ștefan Purici, prorector la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, a spus, în cuvântul de deschidere, că „este un moment 

deosebit, mai ales că în acest an întreaga românitate sărbătorește 



Centenarul Marii Uniri, iar această Unire nu putea fi realizată 

dacă nu se baza pe niște valori autentice. Din păcate, astăzi, 

valorile sunt lăsate pe un plan secund, sunt  promovate 

pseudovalorile, dar, așa cum ne arată istoria, valorile autentice 

supraviețuiesc, biruie în această luptă crâncenă, plină cu falsuri, 

cu neadevăruri, și faptul că ne adunăm în fiecare an la acest 

seminar, pentru a promova adevărul, pentru a promova valorile, 

spune că încă omenirea, societatea românească nu este pierdută, 

avem o șansă și anul 2018 poate confirma acest lucru". La rândul 

său, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorector USV Suceava, 

a spus că o astfel de manifestare ne reamintește de fapt „că 

dincolo de specializarea restrânsă a fiecăruia dintre noi, trebuie 

să fim atenți la valori mai cuprinzătoare, care generează, până la 

urmă, și echilibru în societatea noastră”. 

Înaltpreasfințitul Pimen a spus că activitatea de bază a 

Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania a fost scrisul. „Și 

scrisul său constituie la un loc o valorare, o valoare națională, 

ceea ce se potrivește fiecărui om și întregului popor și, mai ales, 

ceea ce contribuie la mai binele poporului, al oamenilor. De 

aceea, scrisul său rămâne ca un dascăl pentru toate generațiile, 

ceea ce a scris, împletit cu valorile perene, munca, cinstea, 

credința, morala”, a spus Înaltpreasfințitul Pimen. 

  

„Un om sensibil se poate simți neînțeles, singur, părăsit, dar 

niciodată învins" 

În cursul zilei de vineri au avut loc conferințe, lansări de carte, 

momente muzicale. „Se împlinesc șapte ani de când vrednicul de 

pomenire Părintele Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania a fost 



chemat la Domnul. Mitropolitul cărturar a fost un distins om de 

cultură, un apărător statornic al tradiției ortodoxe românești, un 

înflăcărat patriot român și un adevărat mărturisitor și apărător al 

ortodoxiei în temnițele comuniste. Una dintre dorințele ÎPS Sale 

a fost și aceea de a-i fi dusă memoria mai departe”, au spus 

organizatorii. Momentele muzicale au fost susținute de Grupul 

folk ,,Symbol” al Colegiului de Artă ,,Ciprian Porumbescu” 

Suceava și Corala ,,Ciprian Porumbescu” Suceava, dirijor - preot 

prof. Ionuț Lucian Tablan. 

Pe 20 ianuarie, la ora 11:00, va avea loc slujba de pomenire de 

șapte ani a Părintelui Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania la 

Mănăstirea Dragomirna. Slujba va fi oficiată de Preasfințitul 

Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei 

Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți. La final, 

să ne amintim cuvintele Părintelui Mitropolit Bartolomeu 

Valeriu Anania: ,,Adevărata sensibilitate are o forță a ei, 

nedefinită și necuprinsă. Un om sensibil se poate simți neînțeles, 

singur, părăsit, dar niciodată învins. Atunci când simte că nu mai 

poate, când simte că singurătatea îl doboară, forța sensibilității 

naște grăunțele unei opere, de cele mai multe ori mărețe. Odată 

născut acest grăunte, îl face pe omul sensibil să renască, poate 

chiar ca Pasărea Phoenix, din propria cenușă.” 

 

Organizatorii evenimentului 

Comitetul de organizare al Simpozionului Național ,,Valori 

Naționale în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, 

ediția V-a, sunt: prof. dr. Ștefan Purici, prorector Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Gheorghe Lazăr - inspector 



școlar general, IȘJ Suceava, prof. Gabriela Scutaru - inspector 

școlar general adjunct, IȘJ Suceava, prof. dr. Cristian Cuciurean 

– inspector școlar general adjunct, IȘJ Suceava, arhid. prof. dr. 

Bogdan Hrișcă - inspector de specialitate – Religie, IȘJ Suceava, 

prof. dr. Maria Teodoreanu - ASSED Suceava, prof. Oana 

Onesim – ASSED Suceava, prof. Valentina Filip – ASSED 

Suceava, preot prof. Bogdan Cojoleancă – director, Seminarul 

Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei” Suceava, 

preot Bogdan Ivanov – Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” 

Cluj-Napoca, asist. univ. dr. Gina Puică – Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava, stavrofora Macrina Săucinițanu – stareța 

Mănăstirii Dragomirna, prof. Valentin Ianoș, director, Casa de 

Cultură a Studenților Suceava, preot Cezar Onesim - Parohia 

Șcheia I, Suceava, ing. Viorel Nuțu – director General Construct 

Suceava, redactor-șef Tiberiu Avram – Fundația Social-

Culturală „Victoria” Suceava.  
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 USV intenționează să-și 

sisteze activitatea din 

cauza lipsei de încălzire 

 

www.radiotop.ro  Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava ia în calcul întreruperea 

activității pe perioada sezonului rece, din cauza temperaturilor 

scăzute din sălile de curs. Totodată, o problemă foarte gravă se 

înregistrează în căminele universității, acolo unde a fost oprită 

furnizarea apei calde, pentru a se putea menține în camere o 

temperatură cât de cât ridicată. Rectorul Valentin Popa a 

declarat: „În cursul zilei vom decide dacă întrerupem activitatea 

din cauza temperaturilor foarte scăzute a agentului termic care 

sosește în punctele termice ale universității”. La cele trei puncte 

termice agentul ajunge cu o temperatură de doar 63 de grade, în 



condițiile în care ar trebui să ajungă cu 86 de grade. Rectorul a 

spus că, oricum, niciodată agentul termic nu a avut o temperatură 

mai mare de 75 de grade. Valentin Popa a luat legătura că 

distribuitorul energiei termice, „Thermonet”, care și-a trimis 

oameni la fața locului și a constatat că universitatea a luat toate 

măsurile pentru a elimina pierderile de căldură. „Thermonet”-ul 

a recunoscut că mai mult nu se putea face, din moment ce la el 

agentul termic ajunge cu o temperatură de doar 64,5 grade. 

Problema este la „Bioenergy”, care din cauza unei modificări 

legislative operate de Guvernul Cioloș nu se mai poate 

aproviziona cu biomasă. Conform rectorului USV, temperaturile 

sunt cât de cât suportabile fiindcă afară încă nu este foarte frig. 

Pe de altă parte este sesiune, iar studenții nu trebuie să stea foarte 

mult în școală. La USV sunt aproximativ 1.000 de angajați și 

peste 9.000 de studenți. 

 


