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Casa de Cultură a Studenților vrea să afle care sunt gusturile 

studenților Universității „Ștefan cel Mare”, precum și cele ale 

publicului sucevean din afara campusului, în materie de 

spectacole (concerte, teatru, film), acțiuni culturale sau 

sportive etc. 

Pentru a putea onora preferențele spectatorilor, instituția vrea 

să știe care sunt evenimentele pe care publicul le dorește la 

Suceava, care sunt artiștii pentru al căror concert ar plăti bilet, 

ce genuri de piese de teatru sau filme preferă. 

 În acest sens, Casa de Cultură a Studenților realizează un 

sondaj, acesta putând fi completat online, la 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwNH2nTTo2P

bq-13-d7X8d1Q59KPfq0WgzNPn4XJcZbfQJtw/viewform. 

Potrivit reprezentanților instituției, „vom ține cont de sugestii, 

încercând în același timp să ne canalizăm eforturile pentru a 

oferi studenților o gamă largă de spectacole reprezentative 

pentru comunitatea studențească suceveană și publicul 

sucevean în general. În același timp vom încerca să oferim 

studenților și alternative care, credem noi, ar putea fi benefice 

pentru îmbogățirea cunoștințelor culturale ale acestora”. Dacă 

respondenții mai au sugestii pe care nu le-au putut exprima 



prin intermediul sondajului,  le pot trimite pe adresa de e-

mail casastudentilorsv@gmail.com. 

Spectatorii sunt întrebați ce evenimente și-ar dori în Suceava 

(cercuri de poezie, expoziții, seminarii, workshopuri, 

competiții sportive, activități culturale prilejuite de sărbători 

naționale), ce părere au despre prețul biletelor de la CCS, care 

sunt genurile muzicale, filmele și artiștii preferați. 

Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava este în 

subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și în 

coordonarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Aceasta vrea să acopere nevoia de informație, educație și 

divertisment pentru studenți, dar și pentru un public numeros, 

din toate categoriile de vârstă, oferindu-le tuturor posibilitatea 

participării la diverse programe” a declarat directorul Casei de 

Cultură a Studenților din Suceava, prof. Valentin Ianoş. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), în 

colaborare cu Institutul Francez din Iași, a organizat, miercuri, 

14 februarie, jurizarea romanelor franceze intrate în concurs 

pentru „Prix du premier roman” 2018. 

În această activitate au fost implicate cadre didactice ale 

Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, precum și 

doctori formați în domeniul Filologie la universitatea 

suceveană: prof. dr. Elena Brândușa Steiciuc, conf. dr. Raluca 

Nicoleta Balațchi, lector dr. Elena Camelia Biholaru, lector 

dr. Corina Iftimia, lector dr. Nicoleta Loredana Moroșan, 

lector dr. Mariana Șovea și dr. Briana Belciug. În urma unei 

lecturi multiple, au fost analizate diversele aspecte tematice și 

mailto:casastudentilorsv@gmail.com


stilistice ale celor nouă volume cu care autorii și-au început 

cariera de romancier, la edituri de mare prestigiu din Franța. 

Coordonatorul acestei activități, prof. dr. Elena Brândușa 

Steiciuc, a transmis organizatorilor clasamentul rezultat în 

urma evaluării de la USV, apreciind că romanul 

„Transcolorado”, de Catherine Gucher, apărut la Editura 

Gaïa,în 2017 (aceeași editură care a consacrat-o pe 

compatrioata noastră Liliana Lazar) are toate șansele de a 

obține marele premiu, care se va acorda la Chambéry 

(Franța), în luna mai.   
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Petru Ghervan, reprezentantul clubului CSU Suceava, se 

numără printre cei 14 membri aleși în cadrul Consiliului de 

Administrație al Federației Române de Handbal, în urma 

adunării generale desfășurată miercuri la Rin Grand Hotel. 
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Alegerile pentru postul de președinte al Federației Române de 

Handbal, desfășurate ieri, la Rin Grand Hotel din București, 

au avut parte de suspans maxim. Astfel, Alexandru Dedu a 

reușit să câștige al doilea mandat în fruntea FRH, după ce a 

adunat 100 de voturi în turul al doilea de scrutin al alegerilor. 

Principala contracandidată, Narcisa Lecuşanu, a strâns 99 de 

voturi, cu doar unul mai puțin! Cei doi au ajuns în turul 



secund de scrutin după ce, în primă fază, Dedu adunase 99, 

Lecușanu 96, iar Robert Licu doar şase voturi. 

Vicepreşedinte la feminin a devenit Steluţa Luca. Fosta mare 

jucătoare a învins-o, cu 127-72, pe fosta ei colegă de la echipa 

națională, legendara Mariana Tîrcă. La masculin, noul 

vicepreședinte al FRH este Sorin Dinu. Acesta a obţinut 108 

sufragii, el fiind urmat de Rudi Stănescu (49) şi Daniel 

Georgescu (42). 

Au urmat apoi alegerile pentru Consiliul de Administrație al 

Federației, care s-au încheiat cu succes pentru reprezentantul 

CSU Suceava, Petru Ghervan. 

„Sunt multe lucruri care trebuiesc făcute pentru dezvoltarea 

handbalului românesc. Numărul jucătorilor și al echipelor de 

handbal a scăzut vizibil în ultimul timp și cred că trebuie 

stopat cât mai repede acest trend. De asemenea este nevoie de 

o mai mare transparență în ceea ce privește Federația Română 

de Handbal. Sunt destule aspecte care pot și trebuie îndreptate 

pentru dezvoltarea handbalului din țara noastră”, a declarat 

decanul Facultății de Sport a Universității „Ștefan cel Mare”. 
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Aseară, în etapa cu numărul 19 din Liga Națională, echipa de 

handbal a Universității Suceava a fost foare aproape de o 

remiză și chiar o victorie, în meciul disputat pe teren propriu 

în compania campioanei României, Dinamo București. La 

capătul unui meci de luptă și spectacol sportiv, oaspeții, în 

tabăra cărora a evoluat și suceveanul Răzvan Gavriloaia, au 

câștigat la un singur gol, 28 – 27, grație unui 7 metri primit în 

ultima secundă a meciului. Deși cele trei puncte nu ajutau cele 

două echipe la finalul returului, sucevenii au jucat în primul 

rând pentru spectatorii ce a umplut sala LPS, pentru palmares, 

dar și pentru moral. Partida a început într-un ritm alert, cu 

apărări agresive, dar și multe greșeli. Pe fondul unui joc de 

care pe care, sucevenii nu prea au găsit soluții pe atacul 

pozițional, dar au compensat cu o apărare bună și i-au 

surprins de multe pe dinamoviști, pe faza a doua și contraatac, 

Florin Ciubotariu fiind una din principalele arme în aceste 

faze. Universitarii au avut și destul de multe greșeli în atac, 

dar au avut și un portar în formă bună, Iulian Andrei, care a 

avut intervenții bune în tot meciul. Până la pauză, nici una din 

echipe n-a reușit să se distanțeze la mai mult de un gol, iar 

după 30 de minute, Universitatea conducea cu 14 – 13. 

Studenții au început foarte bine partea a doua și s-au dus 

pentru prima dată la 4 goluri, diferență ce se înregistra și-n 

minutul 41. La mijlocul reprizei, Universitatea a rămas fără 

doi jucători în aceeași fază, dar a trecut cu bine peste 

inferioritate, în care raportul golurilor a fost de 1 la 1. 

Ultimele zece minute aveau să fie o luptă de care pe care, cu o 



echipă oaspete ce a profitat de mai multe greșeli ale 

sucevenilor, a egalat și a condus pentru prima dată în minutul 

54 și chiar să se ducă la două goluri cu un minut și ceva 

înainte de final. Universitatea reușit să egaleze și la ultimul 

atac din meci, Iulian Andrei a parat o minge spre care s-a 

aruncat Sipka și Moushavi, ultimul prinzând mingea după ce a 

dat drumul tricoului suceveanului și a încercat să arunce, iar 

arbitri au dictat 7 metri în ultima secundă pentru fault, ambii 

jucători primind cartonaș roșu. Sajad Esteki a marcat și a adus 

o victorie in extremis pentru oaspeți. 

 


