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După debutul cu dreptul în turneul play-out, la Vaslui, 

echipa de handbal a Universității Suceava are un nou meci 

de luptă, pentru trei puncte foarte importante, pe terenul 

celor de la CSM Focşani 2007. Partita va avea loc luni, de la 

ora 18.30, deşi inițial era programată duminică, pentru că 

gazdele n-au avut poziție în sală şi au fost nevoite s-o 

amâne. În cele două meciuri din sezonul regulat, ambele 

echipe au luptat cu toate armele şi până-n ultima secundă, 

ambele partide terminându-se la egalitate. Totuşi, luni, miza 

punctelor este mult mai mare şi cu siguranță partida va fi ca 

o finală de turneu. Unul dintre cei mai experimentați 

jucători ai echipei, pivotul Ioan Tcaciuc, este de părere că 

Universitatea trebuie să-şi câştige meciurile de pe teren 

propriu şi cu victoria de la Vaslui nu ar trebui să mai aibă 

emoții.  

„Am început cu dreptul acest play-out, după victoria de la 

Vaslui. Ne aşteaptă un meci de luptă la Focşani, aşa cum au 

fost toate cu ei până acum. După părerea mea, dacă vom 

face punctele de pe teren propriu, cred că nu mai avem 

emoții, dar la fiecare meci trebuie să dăm maximul şi să 

încercăm să jucăm cât mai bine, şi astfel nu cred că vom 

pierde. După meciul câştigat la Vaslui, atmosfera în lot este 

bună, deşi a fost puțină dezamăgire în vestiar după meciul 



pierdut tot la ei, în ultima etapă a returului”, a explicat Ioan 

Tcaciuc. 

Înaintea meciului de la Focşani, tehnicianul universitarilor, 

Adrian Chiruț, ştie că echipa sa va avea de luptat mult 

pentru cele trei puncte, dar are încredere că jucătorii săi vor 

da totul pentru o victorie foarte importantă în economia 

turneului play-out. 

„Focşaniul este o echipă incomodă, mai ales pe teren 

propriu, şi-ntotdeauna am avut de luptat cu ei. Eu sper să 

jucăm mai bine decât am făcut-o la ultimul meci şi cu 

siguranță putem să luăm cele trei puncte. Dacă vom juca la 

fel ca-n ultima etapă din retur, nu vom avea nici o şansă la 

victorie. Atunci am început prost, iar mai apoi a fost greu să 

recuperăm. Vom pregăti foarte bine acest meci şi vom 

vedea ce va ieşi la ora partidei. Jucătorii sunt conştienți că 

avem puterea şi capacitatea să câştigăm toate meciurile din 

acest turneu, dar trebuie să eliminăm din greşeli”, a explicat 

antrenorul Adrian Chiruț. 

Înaintea acestei partide, Universitatea Suceava nu are 

probleme de efectiv, în ciuda faptului că anumiți jucători 

resimt anumite dureri ce apar de obicei pe final de 

campionat.      
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Turneul play-out al Ligii Naţionale de handbal masculin are 

ca miză evitarea partidelor de baraj în care ultimele două 

clasate, la final de competiţie, vor disputa partide de 

menţinere în primul eşalon valoric cu echipele de pe locurile 

secunde din Divizia A. Înainte de etapa a doua a turneului 

play-out, CSM Focşani şi CSU Suceava sunt la plus după ce 



au câştigat pe terenurile celor de la CSM Făgăraş şi 

respectiv, HC Vaslui. În aceste condiţii şi nu numai, duelul 

dintre vrânceni şi suceveni este unul pe „viaţă şi pe moarte”. 

În etapa a II-a a turneului play-out, CSU Suceava va juca 

luni, 23 aprilie, de la ora 18.30 la CSM Focşani. 

„Întotdeauna când am jucat la Focşani a fost complicat. 

Există presiune din toate direcţiile, dar am început, după 

egalul din ultimul meci, să ne obişnuim. Ne-am pregătit 

bine în ultima perioadă şi putem face faţă unei lupte cot la 

cot. 

Am început bine turneul play-out şi cred că pentru noi este 

suficient să câştigăm partidele de pe teren propriu pentru a 

ne menţine în Liga Naţională” a declarat „stîlpul” apărării 

suceven, Ion Tcaciuc. 

„Meciurile de la Focşani sunt de pomină. Îi ştim pe 

adversarii noştri bine, handbalişti cu mare experienţă 

competiţională, dar ne vom bate cu ei. Şi noi avem moral 

bun şi dacă facem un joc bun, ca la Vaslui, putem câştiga. 

Tot lotul este valid şi ne orientăm pentru atingerea 

obiectivului propus, tot în Liga Naţională” a spus antrenorul 

principal al CSU Suceava, Adrian Chiruţ. 
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Simpozion național 

„Contribuția bibliotecii 

la afirmarea diversității 

culturale în spațiul 

românesc”, la USV 

Suceava 

(19.04.2018) 

 

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 

colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Casa 

Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Asociația 

Bibliotecarilor din România (ABR) – Filiala Suceava, având 

ca parteneri Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT), 

Colegiile Naționale „Ștefan cel Mare” Suceava și „Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuţi, Institutul Naţional „Bucovina” 

Rădăuți, Mănăstirea Sucevița, organizează în zilele de 20 și 

21 aprilie 2018, ediția a II-a a Simpozionului național cu 

participare internațională Contribuția bibliotecii la afirmarea 

diversității culturale în spațiul românesc. 

Manifestarea este prilejuită de sărbătorirea Zilei 

Internaționale a Cărții și a drepturilor de autor și a Zilei 

bibliotecarului (23 aprilie) și se desfășoară în cadrul 

acțiunilor prin care Universitatea suceveană marchează 

Anul Centenarului Marii Uniri (1918-2018). 

Programul Simpozionului de anul acesta se desfășoară pe 

parcursul a două zile. Prima zi a Simpozionului, 20 aprilie 

2018, este dedicată în special comunicărilor științifice în 

plen și pe secțiuni  (peste 50 de lucrări de specialitate ce 

reunesc autori valoroși din România, Republica Moldova, 

Ucraina și Italia). A doua zi, 21 aprilie 2018, este rezervată 

excursiei de documentare la câteva dintre bibliotecile 

reprezentative din județul Suceava, deținătoare de fond de 

cărți de patrimoniu (Colegiul Naţional „Ștefan cel Mare” 

Suceava, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” 

Rădăuţi, Institutul Naţional „Bucovina” Rădăuți şi 

Mănăstirea Sucevița). 



Programul Simpozionului din ziua de 20 aprilie mai include 

de la ora 12.30, în Holul central corp E al USV, vernisajul 

expoziției tematice Cartea – sursă de cercetare și dezvoltare 

artistică realizată de Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

din Suceava și va fi urmată de vizita la Biblioteca 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

În aceiași zi în intervalul 15.00-16.00, în Auditorium-ul 

Joseph Schmidt, corp F, se va desfășura  un program artistic 

intitulat Diversitate etnică și culturală în Bucovina susținut 

de formații ale diferitelor etnii din Bucovina (Ansamblul 

Kozaciok din Bălcăuți – comunitatea ucraineană, 

Ansamblul Solonczanka din Solonețu Nou – comunitatea 

muntenilor polonezi, comunitatea italiană, germană și 

armeană) dar și de renumita Corală de fete Ciprian 

Porumbescu a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” 

Suceava, interpretă Manuela Pohoaţă și Ansamblul folcloric 

Arcanul al USV, urmând ca de la ora 19.10 să aibă loc 

concertul extraordinar susținut de către solista Alexandra 

Fits. 

Simpozionul beneficiază de sprijinul sponsorilor: Sindicatul 

„Univers” al USV, Banca Transilvania și Asociația „Sf. 

Arh. Gavriil” Suceava, precum și al partenerilor noștri 

media. 

Colectivul Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava și membrii Asociației Bibliotecarilor din România 

– Filiala Suceava mulțumește pe această cale tuturor celor 

care susțin manifestarea științifică și culturală Contribuția 

bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul 



românesc, reprezentativă atât pentru zona Bucovinei cât și 

pentru omagierea României Centenare. 
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Știri 

 

Mîine, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se va 

desfășura cea de-a II-a ediție a simpozionului cu participare 

internațională „Contribuția bibliotecii la afirmarea 

diversității culturale în spațiul românesc”. Evenimentul este 

organizat cu ocazia Zilei Bibliotecarului și a Zilei 

Internaționale a cărții și a drepturilor de autor. A doua zi, 

participanții la simpozion vor merge într-o excursie de 

documentare pe traseul Suceava-Rădăuți-Sucevița-Suceava. 

 


