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Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Universitar 

din Suceava a reușit performanța de a se califica între 

primele opt echipe din țară la turneul final al Campionatului 

Național, acolo unde se va da lupta pentru medalii. Formația 

antrenată de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc a ajuns în ultima 

fază a competiției după ce s-a clasat pe locul 2 la turneul 

semifinal disputat la Bacău. 

Echipa suceveană a reușit la semifinal 4 victorii, 43 – 38 cu 

CSȘ Craiova, 35 – 21 cu CSM Focșani 2007, 34 – 23 cu 

CSȘ Galați, 37 – 35 cu LPS Târgu-Mureș și a pierdut un 

singur meci, 29-39 cu CSM București. 
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După trei victorii din trei meciuri disputate în turul turneul 

play-out, echipa de handbal a Clubului Sportiv Universitar 

din Suceava începe sâmbătă returul, de la ora 17.00, cu o 

confruntare în fața propriilor spectatori la sala LPS 

„Dumitru Bernicu” cu HC Vaslui. În tur, sucevenii au reușit 

să se impună la două goluri, 26 – 24, după un meci pe care 

l-au controlat aproape în totalitate. Meciul de mâine se 

anunță unul în care oaspeții cu siguranță vor veni să-și joace 



 

 

o ultimă șansă de a scăpa de cele două locuri ce duc la 

barajul de promovare/retrogradare. Cel mai bun marcator al 

sucevenilor și cel mai experimentat jucător al echipei, Florin 

Ciubotariu, este de părere că-n cele trei meciuri din play-

out, punctul forte al Universității a fost apărarea, cea care 

le-a dat jucătorilor mai multă încredere în atac.     

„Ne așteaptă un meci destul de dificil în compania celor de 

la HC Vaslui, deoarece își joacă ultima șansă pentru 

evitarea barajului. Pentru noi e un meci decisiv pentru a 

obține unul din primele două locuri din play-out, așa că tot 

ce ține de noi vom face și vom da totul în teren pentru a ne 

asigura victoria. Vom intra în teren cel puțin la fel de 

motivați ca și oaspeții și cred că suntem într-o formă bună, 

așa cum am arăt-o în ultimele meciuri câștigate, și sper ca 

sâmbătă să fim cei care se vor bucura la finalul partidei”, a 

explicat Florin Ciubotariu. Extrema suceveană a mai 

adăugat că echipa trebuie să nu-și piardă concentrarea, 

deoarece în cazul unei relaxări premature ar putea pierde 

două meciuri și locul I. 
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Cea de-a V-a ediție a Salonului Internațional de Carte 

„Alma Mater Librorum” a debutat ieri, la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava, iubitori de carte de toate 

vârstele și preferințele având ocazia de a intra în contact cu 

oferta celor 28 de edituri prezente la eveniment, cu autori și  

personalități ale vieții culturale și literare. 

Cele 28 de edituri participante aduc pentru publicul vizitator 

sute, poate chiar mii de volume - titluri noi, dar și 



bestsellere consacrate, iar vizitatorii se pot bucura de 

reduceri de prețuri la aproape toate standurile, tombole cu 

premii etc. 

Câteva din cele mai importante edituri din România îi 

așteaptă și astăzi pe cititorii din Suceava cu standuri 

atractive, în corpul A al Universității, în programul de astăzi 

figurând și numeroase evenimente, lansări, prezentări, etc. 

Printre momentele de forță ale Salonului Internațional de 

Carte amintim lansările celor doi oaspeți speciali, profesorul 

universitar dr. Andrei Marga și scriitorul-jurnalist Stelian 

Tănase. 

  

„USV este singura universitate care organizează un astfel de 

salon” 

În deschiderea salonului, prof. univ. dr. Sanda Maria 

Ardeleanu, coordonator al Bibliotecii USV, organizator al 

evenimentului, a menționat că „un salon de carte organizat 

de o universitate și găzduit de aceasta nu este foarte 

obișnuit, Suceava fiind singura universitate care organizează 

un astfel de salon. Pentru asta am avut nevoie de câteva 

ingrediente importante, absolut necesare. În primul rând  

(...) o echipă puternică de inițiatori care a generat acest 

eveniment, reprezentați de rectorul interimar Mihai Dimian, 

de ministrul Educației Valentin Popa, de prorectorul Mircea 

A. Diaconu. Pentru ca manifestarea să poată avea loc era 

nevoie și de o echipă puternică, recunoscută, care să 

contureze profilul acestui salon de carte. Această echipă s-a 



regăsit în cadrul Bibliotecii Academice, o bibliotecă 

puternică cu un colectiv recunoscut”. Printre elementele 

indispensabile care au făcut posibilă această manifestare, 

Sanda Maria Ardeleanu a mai amintit de infrastructura 

Universității, comunitatea locală și nu în ultimul rând 

prietenii universității. 

„Cartea revine la modă, cei care au crezut că internetul a 

omorât cartea au surpriza ca la saloanele de gen din 

România, publicul iubitor de carte, care investește, să fie din 

ce în ce mai mare”, a mai completat Ardeleanu. 

La rândul său, rectorul interimar, prof. univ. dr. ing. Mihai 

Dimian, a evidențiat evoluția dimensiunii salonului, la 

prima ediție fiind prezente 6 - 7 case editoriale. 

„Rolul acestui salon de carte este de a motiva studenții, 

sucevenii, să citească. Constatăm faptul că cititul a scăzut 

semnificativ în ultimii ani și divertismentul general ocupă 

tot mai mult din locul destinat educației. Trebuie să ieșim 

din cadrul formal și să oferim alte căi de acces către lectură 

tinerilor noștri. Motivația tinerilor pentru studiu trebuie să 

se schimbe și încercăm să contribuim la asta”, a spus 

Dimian. 

Acesta a adăugat că Universitatea a semnat recent un 

contract de achiziții pentru baze de date internaționale, care 

oferă acces la mai mult de jumătate din revistele științifice 

ale lumii - reviste de top, peste un milion și jumătate de la 

Editura Elsevier, iar la aceasta se adaugă și altele, 200.000 

de cărți în format electronic etc. 



Prorectorul Mircea A. Diaconu a arătat că nu este atât de 

sceptic în ceea ce privește locul lecturii în viața tinerilor. 

„Dacă ne întrebăm câți citeam acum 100 de ani, dacă ne 

amintim că alfabetizarea s-a produs în anii comunismului, e 

o problemă într-adevăr, dar nu trebuie să fim speriați de 

invazia internetului, un instrument de lucru extraordinar 

până la urmă, față de care trebuie să avem și spirit critic, de 

selecție. Nu aș fi nici atât de sceptic în legătură cu ceea ce 

fac tinerii, sigur nu toți vor citi literatură sau cărți de o 

anumită factură, dar important e ca fiecare să citească acele 

cărți care să-l ajute să devină, să-și caute identitatea”, a 

arătat Diaconu. 

Organizatori și parteneri, reprezentanți ai autorităților locale 

și județene au adresat câte un cuvânt de bun venit invitaților 

și vizitatorilor. 
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Prezent în calitate de invitat special la Salonul Internațional 

de Carte de la Suceava, universitarul Andrei Marga, fostul 

rector al Universității „Babeș-Bolyai” Cluj, a declarat în 

cadrul unei conferințe de presă că „ar fi normal ca 

Centenarul să găsească o națiune mai coezivă, mai coerentă, 

nu așa sfâșiată”. 

Pornind de la ideea că în anul Centenar, când ar trebui să 

predomine spiritul de unitate, românii se află într-o stare de 

dezbinare acută, Marga a arătat că „este de datoria 

intelectualilor să facă ceva pentru a încerca o apropiere între 



cetățenii acestei țări” 

„Ce-i de făcut? Asta e întrebarea. După părerea mea, 

România a trădat meritocrația și plătește din greu costurile. 

A trăda meritocrația înseamnă a trăda scara de valori din 

societate, iar la nivelul țării se vede foarte clar asta”, a 

opinat Andrei Marga, Doctor Honoris Causa al Universității 

din Suceava din 2011. 

Acesta a arătat că trei intelectuali români au avut o percepție 

foarte clară că România a părăsit meritocrația, primul dintre 

ei fiind cvasinecunoscut publicului. Este vorba despre cea 

mai cultivată personalitate a Clujului interbelic, Virgil 

Bărbat, care a spus că „în România, mai întâi ajungi în 

funcție și apoi te proclamă specialist”, pe când în alte țări 

este complet invers. 

Al doilea intelectual menționat de Marga, care a vorbit 

despre sistemul meritocratic din România, a fost sculptorul 

Constantin Brâncuși, care spunea că „în România sunt prea 

mulți <diștepți> în viața administrativ politică, care produc 

camelotă", adică lucru prost făcut, de mântuială. În acest 

sens, Marga a exemplificat chiar cu ceea ce s-a întâmplat în 

anul 2016, declarat Anul Brâncuși, când evenimentele în 

memoria marelui artist au fost superficiale și fără impact. 

Și, în fine, a treia personalitate citată de Andrei Marga a fost 

Liviu Rebreanu, care arăta că „necalificarea de la deciziile 

României a produs decizii foarte greșite”. 

„Părerea mea este că nu se face un pas către reconciliere 

fără o revizuire a criteriilor de selecție a liderilor. O 



reconciliere națională este condiția democratizării. Nu e 

posibilă nici justiția independentă, nici justiție, nici 

democratizarea. Teoremele de la această oră spun foarte 

simplu - unde e luptă, nu e justiție. Unde e luptă, nu e 

democrație”, a mai spus Andrei Marga. 
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Abordând tema Centenarului și a contribuției 

intelectualității în atenuarea scindărilor din societatea 

actuală, scriitorul și jurnalistul Stelian Tănase, profesor în 

cadrul Universității din București, a declarat în cadrul unei 

conferințe de presă de la Universitatea din Suceava că 

„România este o țară extrem de fracturată”, iar 

intelectualitatea românească este mai dezbinată decât alte 

grupuri sociale. 

„În primul rând, țara este divizată pentru că e o țară a 

contrastelor, cu mari decalaje. În ultimele luni, am fost în 

toată țara să lansez două volume și imaginea pe care am 

observat-o este foarte contrastantă. Realități foarte diferite, 

grade de sărăcie și de civilizație extrem de diferite între 

anumite zone. Transilvania este o altă țară, trebuie să 

pornim de la această realitate.  Sunt insule care din punct de 

vedere economic merg ceva mai bine și sunt altele unde 

gradul de sărăcie și de corupție este extrem de mare. V-ați 

adresat prost când v-ați gândit că intelectualii pot să facă 

ceva în a ameliora această situație, a ne face să fim mai 

prietenoși unii cu alții, să conlucrăm, să egalizeze cât de cât 



nivelurile, să rezolve chestiunea înapoierii României”, a 

arătat Tănase, prezent la Suceava, cu ocazia Târgului 

Internațional de carte de la USV. 

Acesta a mai menționat că nu crede că soluția va veni din 

partea intelectualității, care de altfel, este foarte vocală, 

foarte vizibilă, dar fără a aduce rezolvări concrete. De 

asemenea, acesta a mai argumentat cele spuse menționând 

că intelectualitatea este mai dezbinată decât alte grupuri 

sociale, chiar și decât cele politice. 

Tănase consideră că societatea românească, dacă se va 

reface, o va face pornind de jos, de la voința societății de a 

schimba modul de a trăi, de a fi mai activă. 

„Acum cinci ani, studenții mei voiau să plece cam 7 - 8 din 

10, acum vor să plece 12 din 10. Cum își iau diploma toți 

vor să plece, chiar și cei care termină specialități care nu 

sunt foarte comerciale în Occident, precum IT sau 

Medicină. Nu își mai leagă destinul lor de destinul 

României. Ei nu mai au timp să aștepte 200 de ani să ne 

civilizăm. Ei vor să plece și să stea într-o țară care deja a 

parcurs niște etape, care deja are un anumit standard. Ei nu 

mai au timp de pierdut și nu mai au chef să fie dezamăgit și 

trădați”, a mai spus Tănase. 

Jurnalistul nu a scos din calcul faptul că România ar putea 

intra „într-o zodie fericită, că prea merge rău de un secol”. 

„Acest Centenar este istoria unui dezastru, de fapt. România 

nu este o poveste de succes la 100 de ani de la Marea 

Unire”, a declarat Stelian Tănase. 



Acesta a mai adus în discuție două probleme majore ale 

României - sărăcia și înapoierea. Referindu-se la „pungi de 

sărăcie masivă”, Stelian Tănase a opinat că acestea sunt 

prezervate cu bună știință de anumite grupuri de interese, 

pentru care e important să existe o populație de asistați, de 

dependenți, care așteaptă pensia și ajutorul social. 

„Toate elitele guvernante din Europa au avut o singură 

problemă: lichidarea înapoierii, dar Europa Modernă se 

termină la Budapesta, din păcate”, a conchis Tănase. 
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Colocviului Internațional „Evaluare în învățământul 

superior. Provocări și perspective”, organizat de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, prin Facultatea de 

Litere și Științe ale Comunicării și Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică, Universitatea „Hassan 

II” din Casablanca, LAREMO (Laboratoire de Recherche 

en Management des Organisations) și Institutul de Comerț 

și Economie KNUTE din Cernăuți, în zilele de 3 și 4 mai, la 

Suceava, a fost ocazia cu care profesori, cercetători și 

studenți de la cele trei universități au analizat cu luciditate 

stadiul sistemului academic și perspectivele acestuia. 

Organizarea învățământului superior, evaluarea activității 

didactice și științifice, relația universitate-student-

comunitate au făcut obiectul comunicărilor a căror 

prezentare a început ieri și va continua pe parcursul zilei de 

astăzi. În cuvântul de deschidere, profesorii Carmen 

Năstase, decanul Facultății de Științe Economice și 

Administrație Publică de la USV, Adel Fartakh – 



Universitatea Hassan II, Casablanca și Vasyl Kyfiak au 

vorbit despre dezvoltarea colaborării inter-universitare și 

despre oportunitățile oferite de Programul ERASMUS 

pentru cooperarea dintre universități. Prezența auditoriului 

din România, Maroc și Ucraina a impus un adevărat tur de 

forță pentru asigurarea traducerii simultane în și din 

engleză, franceză și ucraineană, sarcină asumată și 

îndeplinită cu brio, în plen și pe secțiuni, de universitarii 

Inna Khariuk și Zoulal Mansouri. 

În plen, au susținut comunicări profesorii Said Mdarbi și 

Zoulal Mansouri, de la Universitatea Hassan II, Svitlana 

Kozhushko, de la Institutul de Comerț și Economie KNUTE 

din Cernăuți și Carmen Năstase, de la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava. 

Pe secțiuni, ieri au mai fost în program încă 10 comunicări 

științifice, la secțiunea „Universitatea între schimbările 

tehnologice și continuitatea pedagogică”, iar astăzi, 9 la 

secțiunea „Evaluarea imaginii universității în contextul 

schimburilor interuniversitare” și 12 la secțiunea 

„Performanța universitară: tendințe actuale de evaluare”. 

Colocviului Internațional „Evaluare în învățământul 

superior. Provocări și perspective” se află la a IV-a ediție și 

se organizează alternativ la Universitatea „Ștefan cel Mare" 

din Suceava și Universitatea „Hassan II” din Casablanca. 

Acesta este primul an în care institutul din Cernăuți a intrat 

în parteneriat. Referitor la acest aspect, lector univ. dr. 

Cătălina Iuliana Pînzariu, unul dintre artizanii acordului de 

cooperare dintre USV și universitatea marocană, a declarat 



că astfel „se extinde cooperarea cu țările partenere 

programului Erasmus și asta nu poate fi decât un beneficiu 

pentru lumea academică și cercetare”. 
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În cadrul etapei a IV-a a turneului play-out al Ligii 

Naționale de handbal masculine CSU Suceava va primi 

sâmbătă 5 mai, în sala “Dumitru Bernicu” de la ora 17.00, 

vizita echipei HC Vaslui. Sucevenii au un moral excelent 

înainte de această partidă pentru că au câștigat toate cele trei 

meciuri jucate în turneul play-out, în timp ce oaspeții au 

poate o ultimă șansă de a încerca să evite barajul de 

menținere în primul eșalon valoric. 

“Ne așteaptă un meci dificil în compania unei echipe care 

nu are nimic de pierdut la acest meci. Trebuie să fim 

concentrați și să câștigăm pentru că evoluăm în fața 

propriilor suporteri și ei merită încă o victorie. Avem lotul 

complet și ne gândim doar la cele trei puncte puse în joc” a 

declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” se desfășoară în zilele 



 

 

editoriale de prestigiu 

participă la cea de-a V-a 

ediție a Salonului 

Internațional de Carte 

Alma Mater Librorum 

de la USV 

 

de 3 și 4 mai a.c. cea de-a V-a ediție a Salonului 

Internațional de Carte Alma Mater Librorum. La eveniment 

participă 28 de edituri și case editoriale de prestigiu din 

România, Republica Moldova și Ucraina, cu standuri de 

carte, lansări și prezentări de carte, întâlniri cu autori, 

dialoguri cu studenții și profesorii suceveni. Totodată, cea 

de-a V-a ediție a Salonului Internațional de Carte Alma 

Mater Librorum marchează, printr-o serie de evenimente 

speciale, Centenarul Marii Uniri 1918-2018. 

Salonul Internațional de Carte Alma Mater Librorum a fost 

deschis joi dimineață, în holul central din corpul A al USV, 

în prezența profesorului universitar dr. Andrei Marga și a 

scriitorului-jurnalist Stelian Tănase. De asemenea, la 

eveniment au participat oficialități locale, scriitori, 

jurnaliști, profesori universitari și studenți. 

În deschiderea Salonului Internațional de Carte Alma Mater 

Librorum, coordonatorul Bibliotecii USV, prof. univ. dr. 

Sanda-Maria Ardeleanu, a declarat că acest eveniment a fost 

inițiat acum cinci ani de rectorul interimar al USV, prof. 

univ. dr. ing. Mihai Dimian, și ministrul Educației, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, care au spus la acea vreme că 

universitatea suceveană trebuie să găzduiască un salon de 

carte. 

Aceasta a mai arătat că cea de-a V-a ediție a Salonului 

Internațional de Carte Alma Mater Librorum este organizată 

în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava și Consiliul 

Local Suceava, parteneri principali fiind Asociația SEVA, 

Radio Top Suceava și Teatrul Municipal „Matei Vișniec” 



Suceava. 

Totodată, prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu a mulțumit 

celor 28 de edituri pentru participarea la această ediție a 

salonului de carte, explicând că pe parcursul celor două zile 

publicul sucevean este așteptat lansări și prezentări de carte, 

întâlniri cu autori, dialoguri cu studenții și profesorii 

suceveni. 

La rândul său, rectorul interimar al Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava și inițiator al salonului de carte, prof. univ. 

dr. ing. Mihai Dimian, a precizat că rolul acestui eveniment 

este de a motiva sucevenii să citească. 

„Constatăm cu toții că cititul de cărți a scăzut semnificativ 

în ultimii ani și că divertismentul ocupă mult mai mult din 

locul destinat educației. Oricât am încerca în cadru formal 

să facem acest lucru, trebuie să ieșim și să oferim alte căi de 

acces către informație tinerilor noștri. Am dezvoltat în 

universitate un Book Cafe, unde fiecare student poate servi 

un ceai, o cafea, și în același timp să ia din raft o carte și să 

citească acolo”, a spus prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian. 
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Scriitorul și jurnalistul Stelian Tănase a participat joi, 3 mai 

a.c., la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, la cea de-a 

V-a ediție a Salonului Internațional de Carte Alma Mater 

Librorum. Invitat special al evenimentului, Stelian Tănase a 

explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că România este 

o țară divizată „pentru că este o țară a contrastelor, cu mari 

decalaje”. 

„În ultimele trei luni am fost în toată țara să lansez două 

volume. Imaginea este foarte contrastantă: realități complet 

diferite, grade de sărăcie și civilizație extrem de diferite. 

Transilvania este o altă țară. Sunt insule care din punct de 

vedere economic merg ceva mai bine și sunt altele unde 

gradul de sărăcie și de corupție este extrem de mare”, a spus 

Stelian Tănase. 

Acesta a menționat că intelectualitatea românească este mai 

dezbinată decât alte grupuri sociale și că nu crede că 

intelectualii vor putea avea o contribuție la rezolvarea 

problemelor din societate. 

„Clasa politică pe care o învinovățim pentru această 

rămânere în urmă este un corp social mult mai coerent decât 

lumea intelectuală. România fiind o țară extrem de 

fracturată, cred că așteptăm prea mult ca intelectualii să vină 

cu soluții. Cred că trebuie schimbări la nivelul ideilor, la 

nivelul imaginii pe care o avem. Nu așteptați foarte mult de 

la lumea intelectuală. Societatea românească dacă se va 



reface, va pleca de jos, nu de la proletariat, ci de la voința 

societății”, a opinat jurnalistul Stelian Tănase. 

Acesta s-a arătat sceptic în privința viitorului țării și a 

apreciat că tinerii nu își mai leagă destinul lor de destinul 

României. 

„Eu sunt sceptic. Cred că vom merge din rău în mai rău. 

Acest Centenar este istoria unui dezastru. România nu este o 

poveste succes la 100 de ani de la Marea Unire”, a 

menționat Stelian Tănase. 

Cu toate acestea, jurnalistul și-a exprimat încrederea că 

România va intra „într-o zodie fericită”. 

„Eu cred în miracolul românesc. E posibil ca în acest proces 

de degenerescență să apară un declic undeva în care 

România se va mișca pe un alt traseu, va intra într-o zodie 

fericită, că prea îi merge rău de un secol”, a mai arătat 

Tănase. 

Acesta a subliniat că întreaga societate are obligația să 

participe, să se implice, să nu mai fie pasivă, și să nu aștepte 

ca intelectualii să rezolve problemele și să dea soluțiile, să 

ofere modelele. 

„Dacă nu ne implicăm și rămânem să ne uităm la lume, nu 

vom rezolva, mai ales că avem această chestiune mortală 

care este înapoierea cronică și sărăcia cronică. Avem pungi 

de sărăcie masive. Am o impresie cinică că aceste pungi de 

sărăcie sunt prezervate cu bună știință de anumite grupuri de 

interese”, a precizat scriitorul și jurnalistul Stelian Tănase. 
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Fostul ministru al Educației și fostul rector al Universității 

„Babeș-Bolyai” din Cluj, Andrei Marga, a participat joi, 3 

mai a.c., la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, la cea 

de-a V-a ediție a Salonului Internațional de Carte Alma 

Mater Librorum. Invitat special al evenimentului, profesorul 

universitar dr. Andrei Marga a evidențiat, în cadrul unei 

conferințe de presă, că distanța dintre universitățile clasice 

și cele noi în România s-a redus și că Suceava are beneficiul 

unei tradiții, în universitatea suceveană desfășurându-și 

activitatea oameni foarte responsabili. 

„S-a redus distanța dintre universitățile clasice și cele noi în 

România. S-a redus distanța dintre universități socotite mari, 

consacrate, și universități junioare, în curs de consacrare. 

Spun asta pentru că am predat și la București, și la Cluj, și la 

Târgu Mureș, la Târgu Jiu, Arad, Oradea”, a spus Andrei 

Marga. 

„Nu e nevoie să îl laud eu, dar îl știți mai bine ca mine, am 

fost în aceeași generație de rectori cu Adrian Graur, el știa 

bine ca toți ceilalți rectori dosarele învățământului superior. 

Într-adevăr, cu profesorul Dimian ne-am întâlnit mai puțin, 

dar știam că cineva din America are grijă de Suceava.  E de 

invidiat să ai o astfel de personalitate”, a menționat Andrei 

Marga, care este și Doctor Honoris Causa (DHC) al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava din 2011. 

În ceea ce privește Centenarul Marii Uniri, universitarul 



Andrei Marga a opinat că „ar fi normal ca Centenarul să 

găsească o națiune mai coezivă, mai coerentă, nu așa 

sfâșiată”. 

„Teoremele de la această oră, oriunde în lumea care se 

ocupă cu aceste lucruri spun simplu: unde e luptă nu e 

justiție, unde e luptă nu e democrație.  Ce e de făcut? După 

părerea mea, România a trădat meritocrația și atunci plătește 

din greu costurile. A trăda meritocrația înseamnă a răsturna 

scara de valori din societate. La nivelul țării se vede foarte 

clar această răsturnare”, a subliniat Marga. 

Acesta a ținut să menționeze că trei intelectuali români au 

avut o percepție foarte clară a faptului că România a părăsit 

meritocrația. 
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Universitarii vor primi mâine, de la ora 17.00, în sala 

Dumitru Bernicu, vizita celor de la HC Vaslui. 
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CSU Suceava s-a 

calificat la turneu final 

de juniori III 
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Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Universitar 

din Suceava a reușit performanța de a se califica între 

primele opt echipe din țară la turneul final al Campionatului 

Național, acolo unde se va da lupta pentru medalii. Formația 

antrenată de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc a ajuns în ultima 

fază a competiției după ce s-a clasat pe locul 2 la turneul 

semifinal disputat la Bacău. 

 


