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În perioada 21-23 iunie 2018, la Suceava, s-a desfăşurat 

ediţia a VI-a a „Spartachiadei profesorilor” sub egida 

Centenarului Marii Uniri, eveniment organizat de Alianţa 

Sindicatelor din Învăţământ (ASI) Suceava. 

Curajul, determinarea şi efortul câştigătorilor au fost 

răsplătite cu diplome, medalii şi cupe oferite de marele 

sportiv Dorin Goian, de Elena Nandriş – primarul comunei 

Mahala din regiunea Cernăuţi şi de Giani Leonte – 

preşedinte ASI Suceava. 

La proba de cros, la fete, locul I a fost ocupat de Daniela 

Cojocaru - Liceul cu Program Sportiv Suceava (sub 39 de 

ani), Adriana Busuioc - Colegiul Economic „Dimitrie 

Cantemir” Suceava (sub 39 de ani, altă disciplină decât ed. 

fizică), Elena Erzilia Ţîmpău - Şcoala Gimnazială „Teodor 

Ştefanelli” Câmpulung Moldovenesc (40-50 de ani), Iuliana 

Hrişcan - Şcoala Nr. 2 Marginea (40-50 de ani, altă 

disciplină decât educaţie fizică), Angela Şchipor - Grădiniţa 

„Prichindelul” (51-60 de ani). 

Tot la proba de cros, la băieţi, câştigătorii sunt:Serghei 

Danilov - Republica Moldova (sub 39 de ani), Ştefan Lupu 

Popi - Câmpulung Moldovenesc (sub 39 de ani, altă 



disciplină decât ed. fizică), Daniel Ceobanu - Şcoala „Ion 

Creangă” Suceava (40-50 de ani), Radu Doroftei - Şcoala 

Gimnazială Mălini (40-50 de ani, altă disciplină decât 

educaţie fizică),Ioan Bucur - Şcoala Gimnazială Mihoveni 

(51-65 de ani), Valentin  Buga Niga - Colegiul „Dimitrie 

Cantemir” (51-65 de ani, altă disciplină decât educaţie 

fizică), Ilie Moldoveanu - Colegiul Naţional Militar 

Câmpulung (veterani), Constantin Rada - Dolj (veterani, 

altă disciplină decât educaţie fizică). 

La volei fete, pe primul loc s-a clasat Filiala Fălticeni, iar la 

băieţi, Filiala Suceava. 

La proba de street ball, atât la fete, cât şi la băieţi, a câştigat 

Filiala Suceava. 

La tenis de câmp, băieţi, până în 40 de ani, Florin 

Dumbravă, de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, s-a 

clasat pe primul loc, la fel şi Cristian Pintili, de la Liceul 

Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei (peste 40 de ani). 

La fete, câştigătoare a fost Adriana Cojocaru - Colegiul 

Naţional „Ştefan cel Mare”. 

Valentina Penteliuc - Şcoala Burla şi Adrian Catricicău - 

Baia Mare ocupă primul loc în clasamentul probei de tenis 

de masă. 

La proba de ciclism, cel mai bine s-au descurcat Elena 

Bejenar, de la Şcoala Gimnazială Frasin, şi Adrian 

Catricicău, de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia 

Mare. 



La nataţie, locul I, peste 40 de ani, a fost ocupat de Bogdan 

Drişcu - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava şi Ecaterina 

Conache - Centru Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava. La 

până în 40 de ani, cei mai buni au fost Alexandra Tofan - 

Şcoala Nr. 6 Fălticeni şi Lucian Bejenaru - Şcoala 

Zamostea. 

Team Rădăuţi a câştigat proba de luptă cu odgonul. 

Ionel Lavric - Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vicovu de Sus şi 

Daniela Cojocaru - Liceul cu Program Sportiv şi-au 

adjudecat primele locuri la proba de tenis cu piciorul. 

Filiala Bacău a câştigat la fotbal, iar la handbal a învins 

Filiala Rădăuţi. 

Mihaela Gula - Colegiul Tehnic „Al.I. Cuza” Suceava şi 

Ciprian Popa - Liceul Tehnologic Moldoviţa au fost cei mai 

buni la proba de darts. 

La badminton, fete, câştigătoare au fost Loredana Ţurcanu - 

Şcoala Gimnazială Pătrăuţi (20-40 de ani), Mihaela Şerban - 

Colegiul Tehnic „Al.I. Cuza” (41-65 de ani); băieţi: George 

Stanichevici - Şcoala Gimnazială Horodnic de Sus (20-40 

de ani), Ionuţ Cîrstea - Centrul Şcolar Nr. 2 Baia Mare (41-

65 de ani). 

La şah, Dorina Murariu - Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” 

Suceava şi Gheorghe Evuleţ - Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Vicovu de Jos au ocupat prima treaptă a podiumului. 

În fine, la pescuit sportiv, cei mai buni au fost Elena 

Prelipceanu - Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea şi Tudor 



Dura - Şcoala Gimnazială Rotunda. 

„Trebuie să mulţumim şi colegilor, profesori de educaţie 

fizică, responsabililor de cerc şi vicepreşedinţilor ASI 

Suceava din cele şase zone (Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, 

Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei) 

care au contribuit la mobilizarea unui număr cât mai mare 

de participanţi la acest eveniment sportiv internaţional. 

Reuşita acestui eveniment unic la nivel naţional nu ar fi fost 

posibilă fără implicarea conducerilor unităţilor şcolare în 

care s-au desfăşurat întrecerile sportive, cărora le adresăm 

mulţumiri sincere”, transmit organizatorii. 
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CSU Suceava va avea un reprezentant la Campionatul 

European de handbal masculin rezervat echipelor de tineret 

(sub 20 de ani). Portarul echipei locale, Eduard Duman, a 

fost convocat de selecţionerul Sandu Iacob pentru 

competiţia programată între 19 şi 29 iulie, la Celje, în 

Slovenia. România va evolua în Grupa A a turneului final, 

alături de Germania, Islanda şi Suedia. 

„Suntem bucuroşi pentru Edi. Este un pas mare înainte în 

carieră, ţinând cont că a fost convocat la lotul de tineret 

după doar un an petrecut în Liga Naţionala. E o recompensă 

a muncii lui şi a antrenorului cu portarii, Iulian Andrei”, a 

precizat antrenorul Adi Chiruţ. 
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CSU Suceava va avea parte de un program infernal in 

debutul ediției 2018/2019 a Ligii Zimbrilor la handbal 

masculin, echipa antrenată de Adi Chiruț si Iulian Andrei 



 

 

debutul viitorului sezon urmând să înfrunte în primele etape trei echipe calificate în 

play-off-ul sezonului trecut, e vorba de CSM București 

(acasa), caștigatoarea Cupei Challenge, Potaissa Turda 

(deplasare) și campioana Dinamo (acasa). Formația 

suceveană are programat primul meci mai lejer abia în 

runda a IV-a, când se va deplasa pe terenul nou-promovatei 

HC Buzău. 

 

 


