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CSU Suceava mai poate 

spera la play-off cu o 

victorie în fața Dunării 
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CSU Suceava primește astăzi, cu începere de la ora 18.00, 

replica Dunării Călărasi, în ultimul meci pe care 

universitarii îl dispută în sala „Dumitru Bernicu” în cadrul 

sezonului regulat al Ligii Zimbrilor la handbal masculin. 

Victoria este singura variantă pe care o au gazdele în cazul 

în care vor sa mai prinda ultimul loc de play-off. „Ne 

așteaptă o partidă dificilă, cu o miza mare pentru noi. E un 

meci de la care așteptăm multe și speram ca la ora jocului să 

fim într-o formă sportivă cât mai bună. Sunt optimist, 

deoarece în ultimele etape am practicat un handbal bun și, 

chiar dacă am pierdut unele meciuri, am demonstrat că ne 

putem bate de la egal la egal cu orice echipă din campionat, 

mai ales acasă. Așteptam cât mai mulți suporteri la sala, să 

ne încurajeze. Dunarea este într-o formă bună, după ce, în 

ultima etapa, a învins într-o manieră clară câștigatoarea 

Cupei, HC Dobrogea Sud Constanta. Va veni sa joace fără 

presiune la Suceava, deoarece are asigurat deja locul de 

play-off. Așadar este un meci periculos”, a declarat 

antrenorul secund Iulian Andrei, care, în trecut, a apărat 

poarta celor de la Dunarea Călărași vreme de trei sezoane. 

 



 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Universitarul Marius 

Costel Eşi lansează 

„Coleg de generaţie”, 

vol. I 

 

 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Ultima oră 
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Lect. univ. dr. Marius Costel Eşi, de la Facultatea de Ştiinţe 

ale Educaţiei din cadrul Universităţii ,,Ştefan cel Mare" 

Suceava, lansează sâmbătă, 31 martie, primul volum din 

cadrul proiectului „Coleg de generaţie. Câteva dintre 

poveştile spuse şi transmise de fostul profesor Blanco Ados. 

Primul manuscris”. 

Evenimentul va fi găzduit de Observatorul Astronomic, Sala 

Observator 1, începând cu ora 11.00.  

Cartea reprezintă de fapt un proiect care interpretează, 

între umorul de situaţie şi cele mai intime năzuinţe ale 

actorilor socio-educaţionali, o realitate a convenţiilor, a 

tradiţiilor, a absurdelor contracte sociale. Coleg de generaţie 

este o carte-manuscris în care se regăseşte o radiografie a 

sistemului educaţional „din culise”. 

Manuscrisul, aşa cum îl „condamnă“ autorul, este menit să 

şteargă scenarii deja asimilate, expectanţe sociale sau 

proiecţii personale, asociind experienţelor expuse un absurd 

situaţional menit să vindece un sistem. Dincolo de scenă, 

profesorul Blanco Ados ne împărtăşeşte lupta cu viaţa, cu 

probleme existenţiale, cu absurdul generat de sistem, prin 

amuzante şi, de cele mai multe ori, tulburătoare confesiuni 

ale omului restructurat de contrariile generate binomul 

ideal-realitate. 

 

 


