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La doar trei zile după duşul rece de la Turda, unde au pierdut la o 

diferență de 12 goluri, handbaliştii echipei Universității Suceava 

au un nou duel foarte dificil în Liga Națională, astăzi, de la ora 

18.00, pe teren propriu, cu campioana en-titre a României, 

Dinamo Bucureşti. Oaspeții vin la Suceava după două meciuri 

diferite, unul în care au câştigat la Constanța şi o etapă în care au 

pierdut pe teren propriu cu Timişoara, şi cu siguranță vor intra în 

sala Liceului cu Program Sportiv mult mai motivați să nu mai 

facă paşi greşiți. Pentru acest meci, antrenorii Adrian Chiruț şi 

Iulian Andrei au la dispoziție tot lotul de jucători, mai puțin 

sârbul Radisav Koki Lakovic, care încă nu are toate actele în 

regulă, la fel întâmplându-se şi cu mai mulți jucători sau 

jucătoare din țara vecină ce au fost transferați în România. 

„Sunt convins că vom avea un meci foarte greu, dacă stăm şi ne 

gândim că Dinamo s-a întărit față de sezonul trecut, a început cu 

o victorie la Constanța şi apoi a pierdut cu Timişoara. Au un lot 

foarte puternic şi pornesc ca favoriți, mai ales c-au pornit cu o 

victorie şi-n Liga Campionilor. Noi suntem datori cu mai mult 

handbal, după etapa de la Turda, în care am pierdut destul de dur, 

la 12 goluri, iar mâine, noi, jucătorii, avem oportunitatea de a ne 

revanşa şi a face un meci bun”, a declarat ieri, într-o conferință 

de presă, extrema Florin Ciubotariu. 



  

Adrian Chiruț: „Oaspeții au suferit o înfrângere pe teren propriu 

cu Timişoara şi cu siguranță vor veni cu gândul să ne spulbere” 

În aceeaşi conferință de presă, antrenorul studenților, Adrian 

Chiruț, a punctat problemele din jocul de la Turda. 

„Este urâtă maniera în care am pierdut la Turda, fără luptă până 

la capăt şi cu aceleaşi probleme la finalizare. Când ajungi față-n 

față cu portarul ține de concentrarea şi valoarea jucătorului. Eu 

unul mă aşteptam la o creştere în valoare de anul trecut şi chiar 

de acum doi ani, dar din păcate aceasta nu se vede încă. Vom lua 

fiecare meci în parte şi sper să creştem în joc. Sunt mulțumit în 

continuare de lotul pe care-l avem, jucătorii s-au pregătit foarte 

bine, dar cu Turda, o mare parte dintre handbalişti au cedat prea 

uşor”, a explicat Chiruț. 

Antrenorul Universității Suceava este conştient de dificultatea 

meciului cu Dinamo, dar speră ca elevii săi să-şi revină, să facă 

un joc bun şi să lupte până în ultima secundă. 

„Dinamo este mult mai puternică față de anii trecuți. Oaspeții au 

suferit o înfrângere pe teren propriu cu Timişoara şi cu siguranță 

vor veni cu gândul să ne spulbere. Noi vom lupta, mai ales că 

avem şi publicul de partea noastră şi cel mai important este s-o 

băgăm în poartă. În acest început de foc îmi doream să facem 

măcar un egal sau o victorie, mai ales că de fiecare dată 

rezultatele pozitive cu echipele mari ne-au dat mai multă 

încredere şi am intrat cu alt tupeu în teren la următoarele 

meciuri”, a declarat Chiruț. 

După meciul de azi, sucevenii vor avea o pauză competițională 



de 10 zile, perioadă în care Adi Chiruț vrea să rezolve 

problemele din joc şi să aducă echipa cel puțin la forma cu care a 

terminat sezonul trecut.  
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În debutul stagiunii de toamnă a Clubului de Iniţiativă Literară 

(CIL), la finele săptămânii trecute a avut loc, la Planetariul USV, 

lansarea unui nou volum de povestiri fantasy, „Şapte pene dintr-

un vis”, apărut anul acesta la editura Cygnus, sub 

semnătura Bianca-Alexandra Horbovanu, nimeni alta decât 

nepoata binecunoscutului epigramist Constantin Horbovanu. 

Despre carte a vorbit editorul şi moderatorul manifestării, 

George Sauciuc, secretarul CIL, care a citit din prefaţa semnată 

de prof. Mircea Nanu Muntean: „Avem în faţă o mostră de 

literatură numită pentru adolescenţi, o fuziune dintre 

urbanfantasy şi încercări moderne de omagiu adus literaturii 

clasice. Misterul intrigii, pitorescul personajelor, detaliile 

pastelate ale peisajelor şi ineditul răsturnărilor de situaţie şi al 

revelaţiilor recomandă povestirile din «Şapte pene dintr-un vis» 

oricărui pasionat de literatură”. 

Şi, cum nu se putea ca de la o lansare de carte sub egida CIL să 

lipsească un moment umoristic dat de Constantin Horbovanu cu 

una dintre epigramele sale bine plasate în context, ca şi unul 

artistic, surpriza muzicală a venit de la talentata Roua Dragotă de 

numai nouă ani, care şi-a încântat audienţa cu două piese la 

chitară clasică. Ca deobicei, lansările de carte CIL atrag un 

public rafinat, printre cei prezenţi sâmbătă numărându-se artistul 

plastic Constantin Severin, care ne-a anunţat că-şi va lansa o 



nouă carte, cât de curând, apoi universitarul Marius Eşi, Sorin 

Morhan de la Blijdorf – Suceava, jurnalistul Ciprian Chira şi, din 

îndepărtata Brazilie, un cetăţean naturalizat portughez. Dealtfel, 

nu este pentru prima dată când din diverse colţuri ale planetei 

poposesc la şedinţele CIL aparţinători ai diferitor naţii. 
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Partida dintre CSU Suceava și Dinamo va avea loc azi, de la ora 

18.00, în sala „Dumitru Bernicu”. 
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Handbaliștii suceveni caută să-și lingă rănile în meciul pe care îl 

au programat marți, cu începere de la ora 18.00, în Sala 

„Dumitru Bernicu”, împotriva campioanei en-titre Dinamo, în 

cadrul etapei a III-a a Ligii Zimbrilor.  

 


