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Echipa de handbal a Universității Suceava a fost foarte aproape, 

la doar două secunde, de prima victorie din acest sezon al Ligii 

Naționale. Echipa pregătită de Adi Chiruț și Iulian Andrei a 

remizat aseară pe teren propriu, 20 – 20 în disputa de pe teren 

propriu cu Dunărea Călărași, după un gol încasat cu două secunde 

înainte de finalul timpului regulamentar.  

Miza celor trei puncte și-a pus amprenta pe un joc de luptă, în care 

ambele echipe au dat totul în teren, mai ales în apărare. Prima 

repriză a fost una extrem de echilibrată, în care ambele formații au 

preferat să-și construiască atacurile pe pozițional și de puține ori 

au riscat pe faza a doua și contraatac. Portarii ambelor echipe și-

au făcut datoria foarte bine, la oaspeți apărând fostul jucător al 

Sucevei George Șelaru, iar la Universitatea, fostul jucător de la 

Călărași Valeriu Erhan a făcut cel mai bun meci de când este la 

Suceava, ținându-și echipa în joc, mai ales când atacul nu a 

funcționat așa cum trebuie. Pe fondul unei inferiorități, 

Universitatea n-a reușit să fructifice mai multe atacuri, iar oaspeții 

s-au dus la două și mai apoi trei goluri pe finalul primei reprize. 

Ultimul gol al primei părți a fost reușit de Burlacu, care a trimis 

un trasor de la 10 metri, mingea ducându-se direct în vinclul porții 

lui Șelaru, scor la pauză 11 – 9 pentru oaspeți. La mijlocul reprizei, 

studenții au avut momente mai bune și au egalat, ba chiar s-au dus 



la două goluri când mai erau 10 minute de joc. Dunărea a profitat 

de o bară și de intervențiile excelente ale lui Șelaru și a marcat de 

patru ori la rând, iar în minutul 56 era 19 – 17 pentru echipa din 

Călărași. Au venit două goluri de pe extremă ale lui Costea, iar 

Târzioru a marcat pentru 20 – 19, când mai era un minut de joc, 

pe fondul unor intervenții salvatoare ale lui Erhan. Cu 26 de 

secunde înainte de final, oaspeții au cerut timp de odihnă pentru 

a-și pregăti ultimul atac, iar când mai erau două secunde, Nosrati 

a adus golul egalizator. 

„Băieții meritau mult mai mult în acest meci, pentru c-au luptat 

incredibil în teren, și de aceea vreau să-i felicit. Târzioru a jucat 

într-un picior, Burlacu, Baican și Șoldănescu au jucat un meci 

întreg, dar și ceilalți care au evoluat mult merită respectul nostru. 

Din păcate Petrea s-a accidentat și acest lucru ne afectează. Un 

meci extraordinar în care din păcate n-am avut șansă, n-am avut 

timp să ne așezăm în apărare la ultima aruncare, dar așa a fost să 

fie”, a explicat la final antrenorul Adrian Chiruț.  

Pentru Universitatea, Burlacu a reușit 5 goluri, Adomnicăi (4), 

Târzioru (3), Olariu și Costea, câte două goluri fiecare, iar 

Ciubotariu, Petrea, Ionescu și Baican, câte un gol fiecare. 
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Spectacolul „Elida: Asociația Artiștilor Anonimi”, la USV 

În data de 4 octombrie, de la orele 19:00, Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava (USV) invită sucevenii la spectacolul „Elida: 

Asociația Artiștilor Anonimi”, scenariu, regia și ilustrația 



 

 

 

muzicală - Florin Antoniu, producător - Cristian Hriscu Badea 

(Teatrul din Mansardă), Elida - Delia Hriscu Badea. 

Evenimentul se va desfășura pe scena Auditoriumului „Joseph 

Schmidt”. 

Preţul unui bilet este de 10 lei pentru studenţi, elevi şi pensionari, 

iar acestea se pot achiziţiona de la sediul Casei de Cultură a 

Studenţilor Suceava, strada Zorilor, nr. 6. Preţul unui bilet întreg 

este de 20 de lei (on-line de pe ccs-sv.ro şi biletesuceava.ro). 

 

Conferința „Monarhia și Marea Unire” 

Scriitorul Stelian Tănase va susține vineri, 5 octombrie, la ora 

11:00, la Muzeul de Istorie Suceava, conferința „Monarhia și 

Marea Unire”. Tot vineri va fi lansat volumul „Dinastia” de 

Stelian Tănase și Elena Vijulie. Cartea prezintă câteva aspecte ale 

dinastiei regale din țara noastră, prin cei trei regi care au făurit 

România modernă: Carol I, Ferdinand și Mihai I, precum și 

contribuția Reginei Maria sau derapajele politice ale lui Carol al 

II-lea. Un pasaj al autorului redă momentul în care România a 

devenit Regat. Volumul va fi prezentat de prof. univ. dr. Ștefan 

Purici. 

 

Marți, 9 octombrie 

„Folk de Dorohoi”, cu Fără Zahăr 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universității din Suceava 

pregăteşte un concert al trupei Fără Zahăr (Bobi Dumitraş şi Bobo 

Burlăceanu). Evenimentul este programat pentru marți, 9 



octombrie, de la ora 19.00, pe scena Auditoriumului ”Joseph 

Schmidt”, din strada Universităţii, nr. 13. 

Preţul unui bilet este de 10 lei pentru studenţi, elevi şi pensionari, 

iar acestea se pot achiziţiona de la sediul Casei de Cultură a 

Studenţilor Suceava. Preţul unui bilet întreg este de 20 de lei (on-

line de pe ccs-sv.ro şi biletesuceava.ro). 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va dispune de un 

laborator didactic pentru studiul dronelor. Proiectul va fi dezvoltat 

de rectorul interimar, Mihai Dimian, împreună cu profesori de la 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 

Rectorul a spus că deja s-au cheltuit 5.000 de euro pentru 

achiziționarea a patru drone cu dispozitive de captare şi prelucrare 

a imaginilor. Studenţii se vor ocupa de programarea dronelor. 
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Educație 

 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” de la Suceava va avea un 

laborator didactic pentru studiul dronelor. Rectorul Mihai Dimian 

a anunţat printr-un mesaj că „împreună cu colegii de la Facultatea 

de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management am luat 

decizia înființării unui laborator didactic pentru studiul 

DRONELOR și am alocat primele fonduri necesare dezvoltării 

laboratorului. ENJOY IT!”. 

 

_________ 

 

Juriști cu renume, 

profesori asociați la 

Facultatea de Drept 
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Actualitate 

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a cooptat, ca profesori 

asociați, personalități cu prestigiu în dreptul românesc. Cel mai 



 

 

 

din Suceava. 

Augustin Zegrean, 

fost președinte al 

Curții 

Constituționale, 

numele cel mai 

notabil care va preda 

dreptul la USV 

 

cunoscut dintre aceștia este Augustin Zegrean, președinte al Curții 

Constituționale a României în perioada 2007 – 2016. Maria 

Andrieș, președintele Curții de Apel Suceava este de asemenea 

profesor asociat. Vasile Păvăleanu, cu calitatea de profesor 

universitar doctor, fost prim procuror al Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Suceava, acum pensionar, este de asemenea profesor 

asociat la Facultatea de Drept și Științe Administrative. Doina 

Popescu, președintele Secției Contencios Administrativ și Fiscal 

de la Curtea de Apel Suceava este și domnia sa profesor asociat. 

Decan al Facultății de Drept și Științe Administrative este 

cunoscutul avocat sucevean Camelia Ignătescu. Profesorii asociați 

cooptați pot obține, conform regulamentului de remunerare al 

USV, cel mult 25 de lei pe oră. Suma nu-i mare, notorietatea este 

importantă și de o parte și de cealaltă. 

 


