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CSU Suceava revine în această seară în fața propriilor suporteri 

pentru meciul cu Dunărea Călărași, programat în sala „Dumitru 

Bernicu”, cu începere de la orele 18.00, în cadrul etapei a V-a 

din Liga Zimbrilor la handbal masculin. 

Adi Chiruț vrea o altă atitudine din partea elevilor săi, după un 

start ratat de campionat, în care universitarii au acumulat un 

singur punct în patru runde. „Putem să facem față oricărei echipe 

din Liga Națională, dar trebuie să avem acea atitudine de 

învingători. La ce oscilații avem însă în joc, ne facem toate 

meciurile dificile. Miercuri vom întâlni un adversar puternic, 

care a tot investit în jucători cu experiență de când a promovat în 

prima ligă. Dunărea este acoperită pe toate posturile și veni la 

Suceava să câștige toate cele trei puncte, mai ales că vrea să 

prindă cupele europene la finalul sezonului. Jucăm însă acasă și 

să facem un meci mai bun decât în runda precedentă și să ne 

luptăm de la egal la egal”, a declarat tehnicianul sucevean. 

Adus la Suceava chiar de la Dunărea Călărași, portarul Valeriu 

Erhan și la ce să se aștepte la meciul de astăzi. „Meciul cu Călă-

rași se anunță unul foarte greu, deoarece oaspeții vin la Suceava 

să câștige toate punctele. Eu sper însă să spargem într-un final 

gheața și să bifăm prima victorie. Trebuie să arătăm aceiași 

dorință de joc ca-n meciurile cu CSM București și Dinamo, iar în 



final sper să de bucurăm de un rezultat cât mai bun”, a adăugat 

Erhan. 

Echipa suceveană are doi jucători incerți pentru meciul cu Du-

nărea, este vorba de Mihai Sandu, care nu a jucat nici runda 

trecută din cauza unei accidentări, și de Adi Tîrzioru, care acuză 

dureri la genunchi după partida de la Buzău. 
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Miercuri, 3 octombrie 2018, de ora 18.00, Biroul Francez își reia 

activitatea în cadrul proiectului „După-amiezile francofone - 

francofonia în comunitate”, proiect susținut de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean 

Suceava, Consiliul Județean Suceava și Asociația Seniorilor 

Bucovineni. 

Francofonii și francofilii suceveni sunt invitați la o scurtă trecere 

în revistă a activităților desfășurate și apoi la film: „Comme un 

chef”. 

Produs în 2012 și regizat de Daniel Cohen, filmul are în rolurile 

principale pe Jean Reno și Michaël Youn, fiind o invitație de a 

pătrunde în universul unei afaceri, care pentru a rezista, implică 

talent, dăruire, emoție și efort. Intrarea este liberă. 
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Studenții Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) au 

sărbătorit debutului noului an universitar alături de una dintre 

cele mai îndrăgite trupe ale prezentului, The Motans. 

Pentru cea mai tânără generație de studenți a fost primul 

eveniment al vieții de facultate, menit să îşi lase amprenta în 



 

 

 

 

 

sufletul fiecăruia, un prilej perfect de a lega noi prietenii și de a 

se distra.  

Concertul programat în prima zi a anului academic s-a desfășurat 

pe esplanada din fața Corpului A din campus. 

Andrei Cicioc și Mihai Boicu, adică Trupa Mici, doi absolvenți 

ai universității sucevene,care împărtășesc pasiunea pentru 

muzică, au performat în deschiderea evenimentului. 

Cunoscuți printre studenţii suceveni, Andrei și Mihai au fost 

primiți cu prietenie de către colegii, care le-au fredonat versurile 

pline de haz. 

Mihai Dimian: „Peste ani vă veți uita la această perioadă ca la 

cea mai frumoasă etapă a vieții voastre” 

Până ca cei de la The Motans să intre în scenă, rectorul interimar 

al instituției, prof. univ. ing. dr. Mihai Dimian, a transmis salutul 

său tuturor celor aproximativ 9.000 de studenți ai USV, iar 

bobocilor le-a mulțumit pentru alegerea făcută. 

„Știu că nu e ușor, e o tranziție de la confortul familiei la teama 

de necunoscut, de la a învăța la a studia, de la constrângeri la 

libertăți, însă de multe ori trebuie să știi să controlezi aceste 

libertăți. Vă propun pentru moment să uităm de aceste temeri și 

să ne gândim la viitor, pentru că peste ani vă veți uita la această 

perioadă ca la cea mai frumoasă etapă a vieții voastre, iar eu vă 

mulțumesc că ați ales să o petreceți alături de Universitatea 

«Ștefan cel Mare» Suceava. Vă urez un an nou frumos, plin de 

împliniri personale și profesionale și nu uitați ca, din când în 

când, să priviți către stele.. ”, a declarat Mihai Dimian. 



Au urmat The Motans, cu „August”, „Weekend”, „Jackpot”, 

„Friend Zone” etc. 

Recitalul formaţiei care a fost cap de afiș a vibrat de energie de 

la început până la sfârşit, iar studenții au cântat alături de soliști 

aproape toate versurile. 

The Motans este o trupă provenită din Republica Moldova care 

și-a făcut debutul și pe piața din România și care a înregistrat un 

succes amețitor. Trupa The Motans a dovedit creativitate, 

originalitate printr-un mesaj puternic și direct, având un succes 

imens mai ales în rândul publicului tânăr. Band-ul este format 

din solistul Denis Roabes, Damian Rusu - Chitara, Ali Said - 

Tobe, Matei Capitanu - Bass. 

Evenimentul de luni a fost organizat cu sprijinul Casei de 

Cultură a Studenților. 
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Casa de Cultură a Studenţilor (CCS) Suceava organizează, și în 

acest an universitar, cursuri gratuite de chitară, pian, design 

vestimentar, canto popular, pictură, dans popular, radio și club 

media. 

Instituția încurajează talentul sub toate formele lui și vrea să 

dezvolte calităţile artistice ale tinerilor studenţi, printr-o 

alternativă elevată de petrecere a timpului liber. 

În cadrul cursurilor sunt așteptați atât bobocii Universității 

„Ștefan cel Mare”, cât și studenți din ani mai mari, masteranzi 



sau doctoranzi. 

Potrivit directorului CCS, prof. Valentin Ianoș, lecțiile de chitară 

sunt coordonate de Andrei Cicioc, cele de pian vor fi susținute de 

prof.  Johannes Onesciuc, design vestimentar - Alina Rusu, canto 

popular - Călin Brăteanu, pictură - Raluca Schipor, dans popular 

- Ioan Nemțoi, radio - Iulia Sârghi, club media - Ștefan Sfichi. 

Înscrierile se fac până la data de 15 octombrie, la sediul Casei de 

Cultură a Studenților, din str. Zorilor, nr. 6 (lângă Albina), de 

luni până vineri, între orele 10.00 și 18.00. 

Cea mai mare parte a cursurilor au loc săptămânal, unele 

desfășurându-se de două ori pe săptămână. 
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Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat, luni, 1 

octombrie a.c., la festivitatea de deschidere a noului an 

universitar de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, ocazie 



 

 

să propună proiecte 

pentru o 

administrare 

inteligentă a orașului 

 

cu care a transmis un mesaj studenților și profesorilor. 

„Am încurajat studenții să vină cu proiecte pentru o administrare 

inteligentă a orașului, primăria asigurând cofinanțarea acestor 

proiecte”, a spus Ion Lungu. 

Primarul Sucevei a subliniat în cadrul discursului său buna 

colaborare dintre municipalitate și universitate pe trei paliere, 

respectiv administrativ – în mod special cu Facultatea de Drept și 

Administrație Publică; sportiv – prin finanțarea echipei de 

handbal masculin a universității; cultural – prin ansamblul 

folcloric „Arcanul”, care primește finanțări de la municipalitate. 

Primarul Ion Lungu le-a urat tuturor mult succes în noul an 

universitar, iar tinerilor le-a transmis să se bucure de cea mai 

frumoasă etapă a vieții, studenția. 

 


