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 Jocurile echipei de handbal masculin a Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, de la Campionatul European 

Universitar din Portugalia, vor fi transmise live în Grădina 

Englezească, situată în campusul instituției, și în Book Cafe 

(Corp D). Sunt așteptați toți cei care doresc să intre în 

atmosfera campionatului universitar european de handbal 

masculin și să îi susțină pe handbaliștii suceveni. 

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava  va participa la Campionatul European 

Universitar de handbal masculin, care se va desfășura la 

Coimbra (Portugalia), cu obiectivul de a-și apăra titlul de 

campioană europeană universitară, câștigat anul trecut, în 

Spania. 

Competiția va avea loc în perioada 12 – 20 iulie, iar 

delegația suceveană va fi formată din membrii echipei CSU 

Suceava, Baican Florin Bogdan, Bobeica Ciprian Daniel, 

Burlacu Gabriel Sebastian, Costea Catalin Sabin, Olariu 

Andrei Marius, Potera Alexandru, Polocoser Sebastian, 

Petrea George Alin,  Sandu Mihai Marcel, Tofanel Andi, 

Tcaciuc Vasile Cristian, Tirzioru Adrian Stefan, antrenorii 

Andrian Chiruț și Iulian Andrei, precum și kinetoterapeutul 

echipei, Octavian Andreica. 

„În plin proces de admitere organizat de USV, parcursul 



echipei-emblemă a Universității din Suceava devine extrem 

de important, întrucât, de-a lungul ultimilor ani, jucătorii 

suceveni au constituit un exemplu prin capacitatea de a 

îmbina sportul cu activitățile academice, perseverență, 

fairplay, disciplină, iar meciurile de handbal găzduite la 

Suceava de CSU au reprezentat mereu o alternativă 

atractivă de atragere a timpului liber pentru studenții USV”, 

au transmis reprezentanții USV.  
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 La Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Corpul A, 

etajul I, a avut loc marţi, 10 iulie, vernisajul expoziţiei 

„Micii iconari”. Lucrările expuse, care vor rămâne pe 

simeze până sâmbătă, 14 iulie, sunt realizate de copiii care 

au participat, în perioada 25 iunie – 7 iulie, în curtea 

Bisericii de lemn cu hramul Sfântul Dumitru din Adâncata 

(Parohia Adâncata 2), la cea de-a VIII-a ediţie a Taberei de 

creaţie „Micii iconari”, iniţiată şi organizată de preotul 

paroh Pascal Mitu. 

La vernisaj a participat şi Preasfinţitul Damaschin 

Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi 

Rădăuţilor, care şi-a exprimat bucuria că prin aceste lucrări, 

icoane, copiii încă mai păstrează ceva din „frumosul nostru 

românesc”.  

La vernisaj au participat copiii care au pictat în tabără, 

părinţii acestora, profesorii îndrumători şi cei care au dorit 

să le vadă lucrările. Toţi copiii au fost felicitaţi şi au primit 

câte o diplomă, ca să nu uite că în anul 2018 au fost 

participanţi la Tabăra de creaţie „Micii iconari” de la 

Adâncata. Activităţile din tabără s-au dovedit a fi o reuşită 



şi datorită colaborării cu o echipă de profesionişti, cu 

profesorii îndrumători Raluca Schipor, Pascal Mitu, 

Florentina Anastasiu, Iulia Buraciuc, Daniela Mitu. 

Surpriza muzicală de la vernisajul expoziţiei „Micii iconari” 

a fost prezenţa trupei Trupa Magdi' s Band (Magdalena 

Drăgoi, Thomas Drăgoi, Ştefan Constandache), de la 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, trei tineri 

foarte talentaţi, care au interpretat câteva piese, în aplauzele 

celor prezenţi la eveniment. Un al doilea vernisaj va fi 

organizat duminică, 15 iulie, la Casa de Prăznuire a Parohiei 

Adâncata 2, după care fiecare elev îşi va putea lua lucrările 

acasă. 
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Lansarea volumului 

„Profesorul nostru, D. 

Irimia” 
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Ultima oră 

local 

În cadrul celei de-a VIII-a ediţii a conferinţei „Discurs critic 

şi variaţie lingvistică”, dedicată Marii Uniri de la 1918, 

desfăşurată sub tema „Memorie, discurs, literatură”, la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava va avea loc joi, 

12 iulie, ora 12, în Aula Corp E, lansarea volumului 

„Profesorul nostru, D. Irimia”, coordonat de Cristina Irimia 

şi Dinu Moscal, apărut recent la Editura Universităţii „Al. I. 

Cuza” din Iaşi.Cum precizează Dinu Moscal în prefaţă, 

„Textele reunite în volumul de faţă pun în lumină, în diverse 

ipostaze, trăsăturile definitorii ale profesorului D. Irimia”. 

Este vorba despre evocări ale marelui profesor şi intelectual, 

care a susţinut activităţi didactice şi la Universitatea „Ştefan 



cel Mare” din Suceava la începutul anilor '90, evocări făcute 

de foşti studenţi, de foşti colegi, de personalităţi ale vieţii 

ştiinţifice şi universitare româneşti. Volumul va fi prezentat 

de prof. univ. dr. Rodica Nagy, conf. univ. dr. Ala Sainenco, 

manager al Centrului de Studii „Mihai Eminescu” Ipoteşti, 

şi de prof. univ. dr. Gh. Moldoveanu, coleg de facultate al 

profesorului Dumitru Irimia. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava vrea să dea în 

folosință în toamna anului viitor căminul preluat de la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară. Acest pas ar urma 

să rezolve parțial una dintre problemele cu care se instituția 

se confruntă an de an, respectiv lipsa spaţiilor de cazare 

pentru studenți. 

Fără condiţii de trai aproape de un standard minim de 

decenţă, căminul din curtea Colegiului de Industrie 

Alimentară a deservit până de curând asistaților social. 

Acesta dispune de circa 200 de locuri de cazare, însă are 

nevoie de o reabilitare amplă pentru a putea fi dat în 

folosință. 

„Avem căminul preluat de la Colegiul Alimentar, cu 

ajutorul Primăriei, însă trebuie să facem proiectul tehnic 

pentru a putea avea aviz de mansardare al clădirii. Sperăm 

ca până în toamna anului viitor, acest cămin să fie disponibil 

pentru cazare”, a menționat rectorul interimar al USV, prof. 

univ. dr. ing. Mihai Dimian. 

Cât privește construcția unui nou cămin în campusul de la 

Moara, proiect care face parte din actualul programul de 

guvernare din domeniul educaţiei, reprezentanții USV 



menționează că au transmis toate documentele necesare și 

au predat un hectar din campusul II pentru demararea 

investiției. 

„În programul de guvernare se prevede că vor fi construite 

30 de cămine studențești în România, cel de la USV fiind 

primul pe listă din punct de vedere al necesității. Obiectivul 

este la Compania Națională de Investiții, sperăm să se 

construiască cât mai curând”, a mai adăugat Dimian. 

Rectorul interimar a mai arătat că, din martie, vor fi 

demarate lucrări de renovare a căminului 1, cel de fete, 

clădire care nu a beneficiat de intervenții majore de 

modernizare de multă vreme. 

Căminul 1, cel de fete, a fost dat în folosință în anul 1969, 

are 73 de camere cu câte patru paturi, principala hibă a 

acestuia fiind faptul că toaletele și dușurile sunt „la comun”, 

deservind mai multe camere. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) sprijină 

studenţii cu risc de excluziune şi proveniţi din medii 

defavorizate prin intermediul unui proiect demarat de 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică - 

„Construieşte-te în perspectivă! Vizibilitate şi acces pentru 

tinerii din mediile defavorizate – COMPETIV”. 

Printre obiectivele principale ale proiectului se regăseşte şi 

susţinerea, din cofinanţare, a taxei de înscriere pentru 120 

de elevi care sunt absolvenţi ai liceelor din mediul rural. 

 



În acest sens, în actuala sesiune de admitere, primii 120 de 

candidaţi care au absolvit un liceu din mediul rural şi se vor 

înscrie la un program de licenţă al USV vor beneficia de 

scutire de la plata taxei de înscriere. 

Proiectul mai vizează: promovarea ofertei educaţionale a 

USV în rândul elevilor din cel puţin 10 licee provenite din 

medii defavorizate, prin implicarea studenţilor cu risc de 

excluziune şi proveniţi din medii defavorizate; susţinerea, 

din cofinanţare, a 30 de burse speciale pentru studenţii 

proveniţi din medii defavorizate, în vederea reducerii 

abandonului universitar; acordarea de sprijin studenţilor, în 

special celor proveniţi din medii defavorizate, în vederea 

reducerii abandonului universitar; organizarea de campanii 

de conştientizare privind importanţa stagiilor de practică, de 

internship şi a voluntariatului, prin organizarea de 

conferinţe adaptate domeniilor de consiliere din USV 

(ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi ştiinţe inginereşti). 

De asemenea, este vizată creşterea numărului de studenţi 

care finalizează studiile, precum şi sporirea accesului la 

educaţie prin atragerea unui număr cât mai mare de studenţi 

proveniţi din mediile defavorizate. 

„USV pune accentul pe intensificarea dialogului cu 

absolvenţii şi cu angajatorii, cu studenţii şi cu familiile lor, 

cu elevii şi cu profesorii din mediul preuniversitar, astfel 

încât să fie conştientizate cât mai bine nevoile şi aşteptările 

acestora”, au transmis responsabilii de proiect. 

 



______ 133 de candidaţi înscrişi 

în prima zi la concursul 

de admitere la USV 
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Sesiunea de admitere din iulie a început luni la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, care organizează 

concurs pentru ocuparea celor aproximativ 5000 de locuri. 

În prima zi s-au înscris 133 de candidaţi pentru programele 

de studii de licenţă, masterat şi de conversie profesională. 

Potrivit informaţiilor transmise de USV, pentru studiile 

universitare de licenţă cursuri de zi s-au înscris 75 de 

candidaţi cu un total de 111 opţiuni, pentru licenţă – 

învăţământ la distanţă s-au înscris 15 candidaţi cu un total 

de 16 opţiuni, la programul de conversie profesională s-au 

înscris trei candidaţi, la programul de licenţă – locuri 

speciale pentru absolvenţii de liceu din mediul rural s-au 

înscris patru candidaţi cu un total de şase opţiuni, la 

programul de studii masterale s-au înscris 35 de candidaţi cu 

39 de opţiuni, iar la programul de masterat pentru locurile 

destinate românilor de pretutindeni s-au înscris patru 

candidaţi cu un total de patru opţiuni. 

Calendarul concursului de admitere organizat de USV 

prevede că înscrierea şi interviul se desfăşoară până la 17/18 

iulie, fără sâmbătă şi duminică, pentru specializările unde 

există probe, şi până la 19 iulie, fără sâmbătă şi duminică, 

pentru specializările unde nu există probe. 

Probele urmează să aibă loc în zilele de 18/19 iulie, afişarea 

rezultatelor este prevăzută pentru data de 20 iulie, între 

orele 8 – 13, depunerea contestaţiilor e prevăzută pentru 20 

iulie, între orele 13 – 16, afişarea rezultatelor după 

soluţionarea contestaţiilor – 23 iulie. În perioada 23 – 26 

iulie, până în ora 16, este prevăzută înmatricularea 



candidaţilor admişi, iar afişarea rezultatelor finale este 

prevăzută pentru 27 iulie. 

N.B. Universitatea Suceava 

caută să atragă candidați 

din „cel puțin zece licee 

provenite din medii 

defavorizate” 

 

Crai Noi 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava își propune să 

promoveze oferta educațională pentru a atrage candidați din 

cel puțin zece licee provenite din medii defavorizate", 

potrivit unui comunicat de presă al instituției academice. În 

comunicat se arată că Facultatea de Științe Economice și 

Administrație Publică din cadrul Universității Ștefan cel 

Mare din Suceava derulează proiectul Construiește-te în 

perspectivă! Vizibilitate și acces pentru tinerii din mediile 

defavorizate – COMPETIV, finanțat de Ministerul Educației 

Naționale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.  

Printre obiectivele principale ale proiectului se regăsește și 

susținerea, din cofinanțare, a taxei de înscriere pentru 120 

de elevi care sunt absolvenți ai liceelor din mediul rural. 

„În acest sens, în actuala sesiune de admitere, primii 120 de 

candidaţi care au absolvit un liceu din mediul rural şi se vor 

înscrie la un program de licenţă al USV vor beneficia de 

scutire de la plata taxei de înscriere.” se mai arată în 

comunicat. 

Potrivit sursei citate, proiectul este în concordanță cu 

viziunea strategică a USV și are ca scop dezvoltarea 

instituțională prin continuarea și diversificarea activităților 

întreprinse prin proiectul finanțat anterior, „De la 

excluziune la incluziune, via academica – LINACAD” - dar 

se vizează creșterea numărului de studenți care finalizează 

studiile, precum și sporirea accesului la educație prin 

atragerea unui număr cât mai mare de studenți proveniți din 



mediile defavorizate. 

USV notează că se au în vedere și activități de informare și 

comunicare online prin intermediul platformei web-based a 

proiectului și crearea forumului „Platforma online de 

promovare a incluziunii”, dedicat comunicării dintre elevi, 

studenți, cadre didactice.  
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Dumitru Irimia ( 1939 - 2009), un nume cu un ecou în 

amintirea foștilor săi studenți și colegi de la Universitatea 

„Al. I. Cuza” Iași, în lumea eminescologilor, a cercetătorilor 

limbii noastre și ale frumuseților ei, va fi evocat astăzi, 12 

iulie 2018, ora 12, la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava (corpul E), cu prilejul lansării volumului in 

honorem care i-a fost dedicat. Cartea „Profesorul nostru, D. 

Irimia”, editată prin grija Doamnei sale, Cristina Irimia și a 

cercetătorului științific Dinu Moscal, cuprinde, pe lângă 

chipurile omului de la catedră chemate din memorie, din 

întâlnirile cu opera sa, și interviuri acordate de D. Irimia, și 

o secțiune cu lucrările colocviului de exegeză literară care i-

a fost dedicat anul trecut la Ipotești.  

Lansarea cărții și evocarea vor avea loc în cadrul conferinței 

„Discurs critic și variație lingvistică”, ediția a VIII-a, cu 

tema „Memorie, discurs, literatură” ce se defășoară azi și 

mâine la Universitate, sub egida Centenarului Marii Uniri.  

Adi Pîrgaru Echipa USV Suceava, 

din nou în luptă pentru 

titlul european 

universitar 

Crai Nou Sport / pg. 8  

 

Echipa Universității „Ștefan cel Mare” va pleca în această 

dimineață în Portugalia, acolo unde va participa la 

Campionatul European Universitar la handbal masculin. 

Formația condusă de Adi Chiruț și Iulian Andrei va aborda 

competiția de la Coimbra din postura de campioană en-titre. 



„Mergem în Portugalia să ne luptăm pentru a păstra titlul 

câștigat anul trecut. Deși avem un lot mult mai bun decât cel 

din 2017, sunt convins că adversarii nu ne vor mai trata de 

sus”, a precizat antrenorul Adi Chiruț.  

Echipa suceveană a obținut dreptul de a participa la 

Campionatul European Universitar, după ce a câștigat faza 

națională a competiției. În finala disputată, la jumătatea 

lunii mai, în sala „Dumitru Bernicu”, Burlacu și compania 

au bătut echipa Universității din Pitești cu 39-23. 

CSU Suceava va debuta în noua ediție a Ligii Zimbrilor la 

handbal masculin pe 5 septembrie, când va primi pe teren 

propriu replica formației CSM București.   

O. S Evocare a lingvistului și 

filologului Dumitru 

Irimia la USV 
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Astăzi, la Universitatea suceveană, va avea loc lansarea 

volumului „Profesorul nostru, D. Irimia”, coordonat de 

Cristina Irimia și Dinu Moscal, apărut recent la Editura 

Universității „Al. I. Cuza” din Iași.  

În cadrul celei de-a VIII-a ediții a conferinței Discurs critic 

și variație lingvistică, dedicată Marii Uniri de la 1918, 

desfășurată sub tema Memorie, discurs, literatură, la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava  va avea loc 

(astăzi, 12 iulie, ora 12 – Aula Corp E) lansarea volumului 

„Profesorul nostru, D. Irimia”, coordonat de Cristina Irimia 

și Dinu Moscal, apărut recent la Editura Universității „Al. I. 

Cuza” din Iași. 

Cum precizează Dinu Moscal în prefață, „Textele reunite în 

volumul de față pun în lumină, în diverse ipostaze, 

trăsăturile definitorii ale profesorului D. Irimia”. Este vorba 

despre evocări ale marelui profesor și intelectual, care a 



susținut activități didactice și la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava la începutul anilor ’90, evocări făcute de 

foști studenți, de foști colegi, de personalități ale vieții 

științifice și universitare românești. 

olumul va fi prezentat de prof. univ. dr. Rodica Nagy, conf. 

univ. dr. Ala Sainenco, manager al Centrului de Studii 

„Mihai Eminescu” Ipotești, și de prof. univ. dr. Gh. 

Moldoveanu, coleg de facultate al profesorului Dumitru 

Irimia. 

Dumitru Irimia (n. 21 octombrie 1939  – d. 3 iulie 2009) a 

fost profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, lingvist și filolog de prestigiu, eminescolog și profesor 

universitar doctor, autor al unor gramatici și studii 

universitare de stilistică funcțională a limbii române.  

O. S  www.obiectivdesuceava.ro Local IDEM 
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literatură - 2018. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, va avea 

loc, în perioada 12-13 iulie 2018, ediția a opta a conferinței 

Discurs critic și variație lingvistică. Dedicată prioritar 

doctoranzilor, conferința închide seria de manifestări 

închinate Marii Uniri de la 1918 și se intitulează Memorie, 

discurs, literatură. Dată fiind amplitudinea tematică, 

organizatorii – Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava şi Asociația pentru studii filologice – Akademos – 

au decis cooptarea unei universități din străinătate ca 

partener, ediția-jubileu din 2018 beneficiind astfel de girul 

Departamentului de Filologie, Literatură şi Lingvistică de la 

Universitatea din Pisa, Italia. În acest cadru,  și-au anunțat 



participarea peste optzeci de profesori, doctoranzi și 

masteranzi de la universități din România și din străinătate 

(Universitatea din București, Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați, Institutul de Lingvistică al Academiei 

Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Universitatea din 

Craiova, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca, Memorialul Ipotești – Centrul 

Național de Studii „Mihai Eminescu”, Universitatea 

Dschang, Camerun, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi, Republica Moldova, Universitatea din Oviedo, 

Spania/ Universitatea din Zurich, Elveția, Universitatea 

Hassan II, Casablanca, Maroc). 

Interogarea asupra Primului Război Mondial și a 

consecințelor acestuia sub un unghi puțin abordat în cultura 

românească – războiul și Marea Unire ca evenimente 

reflectate în discurs – constituie una dintre direcțiile de 

cercetare propuse de conferința noastră, astfel încât să 

putem oferi specialiștilor posibilitatea de a dialoga dintr-o 

perspectivă pluridisciplinară. Premisa de la care plecăm în 

formularea acestei direcții derivă din ideea foucaultiană că 

realitatea este conținută în ansamblul de discursuri raționale 

și ficționale pe care vorbitorii îl  elaborează de-a lungul 

istoriei lor. Pe de altă parte, realizarea discursului 

antrenează memoria ca importantă sursă constitutivă, în 

planurile complementare textualității și istoriei. Potrivit 

unor teorii actuale, contextul (istoric) nu constituie un 

element exterior, ci o realitate cognitivă, deoarece situația 

extralingvistică și cunoștințele generale despre lume au o 



reprezentare internă în forma unor elemente de memorie. De 

aceea, un discurs nu se desfășoară într-un spațiu textual 

limitat, ci se construiește progresiv, ca memorie 

intratextuală, ce poate trimite în orice moment la un enunț 

anterior. 

„Suntem onorați că, de la o ediție la alta, Conferința DCVL 

atrage un număr tot mai mare de participanți din țară și din 

străinătate, ceea ce probează creșterea prestigiului acestui 

eveniment de la universitatea suceveană", se arată într-un 

comunicat de presă transmis redacției de USV. 

Conferința DCVL beneficiază de sprijinul Ministerului 

Educației Naționale, precum și de o sponsorizare din partea 

Sindicatului USV Univers. 

___ Conferința „Discurs 

critic și variație 

lingvistică”, la 

Universitatea „Ștefan 

cel Mare” 

 

www.stiridinbucovina.ro 

 

Cultură 

 

IDEM 

 

 

N.B. 

Echipa de Handbal a 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava își 

apără titlul european 

universitar în Portugalia. 

Jocurile echipei 

sucevene vor putea fi 

vizionate live în Grădina 

Englezească din 

 

www.newsbucovina.ro 

 

Actualitate 

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava  va participa la Campionatul European 

Universitar de handbal masculin, care se va desfășura la 

Coimbra (Portugalia), cu obiectivul de a-și apăra titlul de 

campioană europeană universitară, câștigat anul trecut, în 

Spania, anunță USV. 

Competiția va avea loc în perioada 12 – 20 iulie, iar 

delegația suceveană va fi formată din membrii echipei CSU 

Suceava, Baican Florin Bogdan, Bobeica Ciprian Daniel, 



campusul USV Burlacu Gabriel Sebastian, Costea Catalin Sabin, Olariu 

Andrei Marius, Potera Alexandru, Polocoser Sebastian, 

Petrea George Alin,  Sandu Mihai Marcel, Tofanel Andi, 

Tcaciuc Vasile Cristian, Tirzioru Adrian Stefan, antrenorii 

Andrian Chiruț și Iulian Andrei, precum și kinetoterapeutul 

echipei, Octavian Andreica. 

Jocurile echipei sucevene vor fi transmise live în Grădina 

Englezească, situată în campusul USV, și în Book Cafe 

(corp D). Sunt așteptați toți cei care doresc să intre în 

atmosfera campionatului universitar european de handbal 

masculin și să îi susțină pe handbaliștii suceveni. În plin 

proces de admitere organizat de USV, parcursul echipei – 

emblemă a Universității din Suceava devine extrem de 

important, întrucât, de-a lungul ultimilor ani, jucătorii 

suceveni au constituit un exemplu prin capacitatea de a 

îmbina sportul cu activitățile academice, perseverență, 

fairplay, disciplină, iar meciurile de handbal găzduite la 

Suceava de CSU au reprezentat mereu o alternativă 

atractivă de petrecere a timpului liber pentru studenții USV, 

precizează sursa citată. 

Amintim faptul că Jocurile Universitare Europene de la 

Coimbra 2018 sunt prezentate drept cel mai important 

eveniment sportiv universitar al anului și cea mai mare 

competiție multisport organizată vreodată în Portugalia. 

Sunt așteptați peste 4 000 de participanți de la universitățile 

cu profil sportiv de vârf din Europa, care vor concura în 13 

categorii de sporturi: badminton, baschet, baschet 3×3, 

kaiac-canoe sprint, handbal, fotbal, futsal, judo, canotaj, 

rugby, tenis de masă, tenis, volei, arată USV într-un 



comunicat. 

Cristi 

Ochrim 

Echipa de handbal a 

USV își apără titlul 

european universitar în 

Portulgalia 

 

https://vivafm.ro 

 

Știri - Suceava 

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava va participa la Campionatul European 

Universitar de handbal masculin, care se va desfășura la 

Coimbra (Portugalia), cu obiectivul de a-și apăra titlul de 

campioană europeană universitară, câștigat anul trecut, în 

Spania. 

Competiția va avea loc în perioada 12 – 20 iulie. 

Delegația suceveană va fi formată din membrii echipei CSU 

Suceava – Baican Florin Bogdan, Bobeica Ciprian Daniel, 

Burlacu Gabriel Sebastian, Costea Catalin Sabin, Olariu 

Andrei Marius, Potera Alexandru, Polocoser Sebastian, 

Petrea George Alin, Sandu Mihai Marcel, Tofanel Andi, 

Tcaciuc Vasile Cristian, Tirzioru Adrian Stefan, antrenorii 

Andrian Chiruț și Iulian Andrei, precum și kinetoterapeutul 

echipei, Octavian Andreica. 

Jocurile echipei sucevene vor fi transmise live în Gradina 

Englezească, situată în campusul USV, și în Book Cafe 

(corp D). 

 

Sunt așteptați toți cei care doresc să intre în atmosfera 

campionatului universitar european de handbal masculin și 

să îi susțină pe handbaliștii suceveni. 

În plin proces de admitere organizat de USV, parcursul 

echipei – emblemă a Universității din Suceava devine 

extrem de important, întrucât, de-a lungul ultimilor ani, 



jucătorii suceveni au constituit un exemplu prin capacitatea 

de a îmbina sportul cu activitățile academice, perseverență, 

fairplay, disciplină, iar meciurile de handbal găzduite la 

Suceava de CSU au reprezentat mereu o alternativă 

atractivă de petrecere a timpului liber pentru studenții USV. 

Amintim faptul că Jocurile Universitare Europene de la 

Coimbra 2018 sunt prezentate drept cel mai important 

eveniment sportiv universitar al anului și cea mai mare 

competiție multisport organizată vreodată în Portugalia. 

Sunt așteptați peste 4 000 de participanți de la universitățile 

cu profil sportiv de vârf din Europa, care vor concura în 13 

categorii de sporturi: badminton, baschet, baschet 3×3, 

kaiac-canoe sprint, handbal, fotbal, futsal, judo, canotaj, 

rugby, tenis de masă, tenis, volei. 

 

Cristi 

Ochrim 

 

Lansarea cărții 

„Profesorul nostru D. 

Irimia”, la USV 

 

https://vivafm.ro 

 

Știri - Suceava  

În cadrul celei de-a VIII-a ediții a conferinței „Discurs critic 

și variație lingvistică”, dedicată Marii Uniri de la 1918, 

desfășurată sub tema „Memorie, discurs, literatură”, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc 

(joi, 12 iulie, ora 12,Aula Corp E) lansarea volumului 

„Profesorul nostru. D Irimia”, coordonat de Cristina Irimia 

și Dinu Moscal, apărut recent la Editura Universității „Al. I. 

Cuza” din Iași. 

Cum precizează Dinu Moscal în prefață, „Textele reunite în 

volumul de faţă pun în lumină, în diverse ipostaze, 

trăsăturile definitorii ale profesorului D. Irimia”. 

Este vorba despre evocări ale marelui profesor și intelectual, 

care a susținut activități didactice și la Universitatea „Ștefan 



cel Mare” din Suceava la începutul anilor ’90, evocări 

făcute de foști studenți, de foști colegi, de personalități ale 

vieții științifice și universitare românești. 

Elocvente pentru spiritul în care e gândit volumul sunt 

cuvintele lui Gabriel Liiceanu, folosite drept moto: „Cineva 

iese, prin moarte, din viaţa noastră. Dar dacă o face, nu este 

pentru a intra altfel, şi mai bine, în noi? Fiecare om 

înseamnă în viaţa noastră exact atât cât păstrăm din el după 

moartea lui. În fapt suntem locuiţi de cei dispăruţi şi dacă 

fiinţa noastră se întâmplă să aibă temelie, amplitudine şi 

forţă, este pentru că în adâncul ei are cine să urce periodic 

spre noi din trecut. A avea trecut înseamnă: a face ca lentei 

goliri a noastre de prezenţa şi prezentul celor dispăruţi să îi 

răspundă, în altă regiune a fiinţei, o depunere la fel de lentă 

a ceea ce aparent a ieşit şi s-a şters din noi”. 

Volumul va fi prezentat de prof. univ. dr. Rodica Nagy, 

conf. univ. dr. Ala Sainenco, manager al Centrului de Studii 

„Mihai Eminescu” Ipotești, și de prof. univ. dr. Gh. 

Moldoveanu, coleg de facultate al profesorului Dumitru 

Irimia. 

 

_____ 

 

Echipa de handbal a 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Sueava ăși 

apără titlul european 

universitar în Portugalia 
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Actualitate / 

Sport 

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava va participa la Campionatul European 

Universitar de handbal masculin, care se va desfășura la 

Coimbra (Portugalia), cu obiectivul de a-și apăra titlul de 

campioană europeană universitară, câștigat anul trecut, în 

Spania. 

Competiția va avea loc în perioada 12 – 20 iulie, iar 

delegația suceveană va fi formată din membrii echipei CSU 



Suceava, Baican Florin Bogdan, Bobeica Ciprian Daniel, 

Burlacu Gabriel Sebastian, Costea Catalin Sabin, Olariu 

Andrei Marius, Potera Alexandru, Polocoser Sebastian, 

Petrea George Alin, Sandu Mihai Marcel, Tofanel Andi, 

Tcaciuc Vasile Cristian, Tirzioru Adrian Stefan, antrenorii 

Andrian Chiruț și Iulian Andrei, precum și kinetoterapeutul 

echipei, Octavian Andreica. 

Jocurile echipei sucevene vor fi transmise live în Gradina 

Englezească, situată în campusul USV, și în Book Cafe 

(corp D). Sunt așteptați toți cei care doresc să intre în 

atmosfera campionatului universitar european de handbal 

masculin și să îi susțină pe handbaliștii suceveni. În plin 

proces de admitere organizat de USV, parcursul echipei – 

emblemă a Universității din Suceava devine extrem de 

important, întrucât, de-a lungul ultimilor ani, jucătorii 

suceveni au constituit un exemplu prin capacitatea de a 

îmbina sportul cu activitățile academice, perseverență, 

fairplay, disciplină, iar meciurile de handbal găzduite la 

Suceava de CSU au reprezentat mereu o alternativă 

atractivă de petrecere a timpului liber pentru studenții USV. 

„Amintim faptul că Jocurile Universitare Europene de la 

Coimbra 2018 sunt prezentate drept cel mai important 

eveniment sportiv universitar al anului și cea mai mare 

competiție multisport organizată vreodată în Portugalia. 

Sunt așteptați peste 4 000 de participanți de la universitățile 

cu profil sportiv de vârf din Europa, care vor concura în 13 

categorii de sporturi: badminton, baschet, baschet 3×3, 

kaiac-canoe sprint, handbal, fotbal, futsal, judo, canotaj, 

rugby, tenis de masă, tenis, volei”, se precizează în 



comunicatul Serviciului de Relatii Publice, Comunicare şi 

Imagine al Universităţii Stefan cel Mare din Suceava. 

 

___ 

Echipa de Handbal a 

Universității „Ștefan cel 
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____ 

120 de elevi, scutiţi de 

plata taxei de înscriere 

la USV 

 

http://www.radiotop.ro 

 

Știri 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat că 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică 

derulează proiectul „Construiește-te în perspectivă! 

Vizibilitate și acces pentru tinerii din mediile defavorizate – 

COMPETIV”, finanțat de Ministerul Educației prin Fondul 

de Dezvoltare Instituțională. Printre obiectivele principale 

ale proiectului se regăsește și susținerea din cofinanțare a 

taxei de înscriere pentru 120 de elevi care sînt absolvenți ai 

liceelor din mediul rural și se vor înscrie la un program de 

licență al Universității. Concret, respectivii candidaţi vor 

beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere. De 

asemenea, se vizează creșterea numărului de studenți care 

finalizează studiile, precum și sporirea accesului la educație 

prin atragerea unui număr cît mai mare de studenți proveniți 

din mediile defavorizate. Proiectul este coordonat de 

prodecanul Facultății de Științe Economice și Administrație 

Publică, Mariana Lupan. 

___ Peste 80 de universitari, 

la o conferinţă la USV 

http://www.radiotop.ro Știri În perioada 12-13 iulie, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava va fi gazda celei de-a VIII-a ediții a conferinței 

„Discurs critic și variație lingvistică”. Potrivit unui 

comunicat al USV, conferința se intitulează „Memorie, 



discurs, literatură” și închide seria de manifestări dedicate 

Marii Uniri de la 1918. Și-au anunțat participarea peste 

optzeci de profesori, doctoranzi și masteranzi de la 

universități din Camerun, Elveția, Maroc, Republica 

Moldova, România și Spania. Conferința beneficiază de 

sprijinul Ministerului Educației, precum și de o sponsorizare 

din partea Sindicatului USV Univers. 

 

___ 

 

Aproape 400 de înscrieri 

la USV, în două zile 

 

 

http://www.radiotop.ro 

 

 

Știri 

În primele două zile ale sesiunii de vară a admiterii 2018, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-au înregistrat 

220 de dosare de înscriere la licență și peste 150 la master. 

Rectorul interimar, Mihai Dimian, a spus că numărul este cu 

50% mai mare față de cel din perioada similară a anului 

trecut. Potrivit rectorului, candidații sînt așteptați și 

îndrumați de studenți voluntari. Totodată, în campus au fost 

instalate indicatoare pentru ghidarea candidaților. 

Universitatea Suceava a scos la concurs aproximativ 5.000 

de locuri la cele zece facultăți ale sale. Peste 2.200 de locuri 

sînt finanțate de la bugetul de stat. Actuala sesiune de 

admitere se va încheia pe 19 iulie. Toate informațiile legate 

de procesul de admitere pot fi obținute consultînd pagina 

admitere.usv.ro. 

 Echipa USV Suceava, 

din nou în luptă pentru 

titlul European 

Universitar 

 

https://www.svnews.ro 

 

Știri / Sport 

Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” va pleca în această 

dimineaţă în Portugalia, acolo va participa la Campionatul 

European Universitar de handbal masculin. Formaţia 

condusă de Adi Chiruţ şi Iulian Andrei va aborda competiţia 

de la Coimbra din postura de campioana en-titre. 

„Mergem în Portugalia să ne luptăm pentru a păstra titlul 

câştigat anul trecut. Deşi avem un lot mult mai bun decât cel 



din 2017, sunt convins că adversarii nu ne vor mai trata de 

sus”, a precizat antrenorul Adi Chiruţ. 

Echipa suceveana a obţinut dreptul de participa la 

Campionatul European Universitar, după ce a câştigat faza 

naţionala a competiţiei. În finala disputată, la jumătatea 

lunii mai, în sala „Dumitru Bernicu” din Suceava, Burlacu 

şi compania au învins echipa Universităţii din Piteşti cu 

scorul de 39-23. 

În altă ordine de idei, conducerea echipei locale de handbal 

a perfectat primele meciuri amicale din această vară. Astfel, 

CSU Suceava va organiza în perioada 2-4 august o noua 

ediţie a Memorialului „Mihai Mironiuc”, la care vor mai lua 

parte Potaissa Turda, HC Vaslui şi CSM Bacău. În 

următorul weekend, trupa lui Adi Chiruţ va participa la 

Trofeul Minaur, alaturi de Potaissa Turda, Politehnica 

Timişoara şi gazdele din Baia Mare. Urmează apoi un 

turneu amical la Bacău şi un ultim joc de verificare la 

sfârşitul lunii august. CSU Suceava va debuta în noua ediţie 

a Ligii Zimbrilor la handbal masculin pe 5 septembrie, când 

va primi pe teren propriu replica formaţiei CSM Bucureşti. 

 

___ 

 Manifestare dedicată 

Marii Uniri de la 1918 la 

Universitatea Suceava 

 

https://www.svnews.ro 

 

Educație 

În perioada 12-13 iulie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava va fi gazda celei de-a VIII-a ediții a conferinței 

„Discurs critic și variație lingvistică”. Potrivit unui 

comunicat al USV, conferința se intitulează „Memorie, 

discurs, literatură” și închide seria de manifestări dedicate 

Marii Uniri de la 1918. Și-au anunțat participarea peste 

optzeci de profesori, doctoranzi și masteranzi de la 

universități din Camerun, Elveția, Maroc, Republica 



Moldova, România și Spania. Conferința beneficiază de 

sprijinul Ministerului Educației, precum și de o sponsorizare 

din partea Sindicatului USV Univers. 

Alina 

Andronic 

Lansarea cărţii 

„Profesorul nostru, D. 

Irimia”, la USV 

 

http://www.radio.usv.ro 

 

Știri 

În cadrul celei de-a VIII-a ediții a conferinței Discurs critic 

și variație lingvistică, dedicată Marii Uniri de la 1918, 

desfășurată sub tema Memorie, discurs, literatură, la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava  va avea loc 

(joi, 12 iulie, ora 12 – Aula Corp E) lansarea volumului 

Profesorul nostru, D. Irimia, coordonat de Cristina Irimia și 

Dinu Moscal, apărut recent la Editura Universității „Al. I. 

Cuza” din Iași. 

Cum precizează Dinu Moscal în prefață, „Textele reunite în 

volumul de faţă pun în lumină, în diverse ipostaze, 

trăsăturile definitorii ale profesorului D. Irimia”. Este vorba 

despre evocări ale marelui profesor și intelectual, care a 

susținut activități didactice și la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava la începutul anilor '90, evocări făcute de 

foști studenți, de foști colegi, de personalități ale vieții 

științifice și universitare românești. 

Elocvente pentru spiritul în care e gândit volumul sunt 

cuvintele lui Gabriel Liiceanu, folosite drept moto: „Cineva 

iese, prin moarte, din viaţa noastră. Dar dacă o face, nu este 

pentru a intra altfel, şi mai bine, în noi? Fiecare om 

înseamnă în viaţa noastră exact atât cât păstrăm din el după 

moartea lui. În fapt suntem locuiţi de cei dispăruţi şi dacă 

fiinţa noastră se întâmplă să aibă temelie, amplitudine şi 

forţă, este pentru că în adâncul ei are cine să urce periodic 

spre noi din trecut. A avea trecut înseamnă: a face ca lentei 

goliri a noastre de prezenţa şi prezentul celor dispăruţi să îi 



răspundă, în altă regiune a fiinţei, o depunere la fel de lentă 

a ceea ce aparent a ieşit şi s-a şters din noi”. 

Volumul va fi prezentat de prof. univ. dr. Rodica Nagy, 

conf. univ. dr. Ala Sainenco, manager al Centrului de Studii 

„Mihai Eminescu” Ipotești, și de prof. univ. dr. Gh. 

Moldoveanu, coleg de facultate al profesorului Dumitru 

Irimia. 

 


