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Aflată în perioada de pregătire de iarnă, echipa de handbal a 

Universităţii Suceava şi-a programat sâmbătă al doilea meci test 

în compania unei colege de Liga Naţională, CSM Focşani. Ca şi 

sâmbăta trecută, cele două formaţii se vor întâlni la jumătatea 

drumului şi vor juca tot în sala de la Bacău. În prima partidă, 

ambele echipe nu au putut conta pe mai mulţi jucători, 

majoritatea accidentaţi sau aflaţi la recuperare, iar acest lucru se 

va întâmpla şi-n al doilea meci, cel puţin în tabăra suceveană. 

Prima partidă a fost echilibrată, cu destule faze purtate în viteză, 

dar şi cu multe ratări şi parade ale portarilor. În repriza secundă, 

sucevenii au condus şi la 5 goluri, focşănenii au revenit şi au 

egalat, având chiar ultimul atac cu 8 secunde înainte de final, 

când scorul era egal. Antrenorul focşănenilor, Sandu Iacob, a 

ţinut să se execute lovituri de la 7 metri, deoarece clubul său va 

fi gazda turneului final al Cupei României. S-au executat 8 serii 

de aruncări, iar echipa din Focşani s-a impus la un gol. 

„Pentru acest meci aş fi vrut să-mi propun mult mai multe, dar în 

continuare nu putem să-i forţăm pe anumiţi jucători aflaţi la 

recuperare, precum Olariu, Petrea şi Burlacu, ultimii doi urmând 

să meargă luni la Bucureşti, pentru un nou control. O să-l 

folosesc mai mult pe Golubovici, pentru a intra şi a înţelege cât 

mai repede jocul nostru. În plus îmi doresc să văd o creştere a 



ritmului de pasare şi la finalizare să avem cât mai puţine greşeli, 

mai ales că zilele acestea lucrăm mai mult cu mingea. Nu putem 

să-i forţăm pe jucătorii cu probleme într-un meci test, deoarece 

riscăm mult şi ne dorim să reîncepem campionatul cu un lot cât 

mai mare”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ. 

Universitatea Suceava va relua campionatul pe 30 ianuarie, în 

etapa a doua din tur, când va întâlni pe teren propriu echipa de pe 

locul patru, Potaissa Turda. 

La finalul returului, ultimele şase clasate vor intra în turneul 

play-out, unde nu vor mai conta punctele acumulate până atunci, 

ci vor primi un punctaj în funcţie de loc, astfel că locul 9 (adică 

locul 1 din această fază) va primi 5 puncte, locul 10 – 4 puncte, 

locul 11 – 3 puncte, locul 12 – 2 puncte, locul 13 – 1 punct, iar 

ultimul loc va rămâne cu 0 puncte. Ca şi anul trecut, după turul şi 

returul din play-off, ultimele două clasate vor retrograda direct, 

locurile 3 – 4 vor merge la turneul de baraj pentru menţinere, iar 

primele două vor rămâne direct în Liga Naţională.  
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Se împlinesc 8 ani de când vrednicul de pomenire, Părintele 

Mitropolit Bartolomeu Anania a fost chemat la Domnul. 

Părintele Mitropolit a fost un distins om de cultură, un 

apărător statornic al tradiţiei ortodoxe româneşti, un înflăcărat 

patriot român şi un adevărat mărturisitor şi apărător al ortodoxiei 

în temniţele comuniste. Din 1993 şi până în 2011 a fost 

arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 

 



 

 

Aflat la a VI-a ediţie, Simpozionul Naţional are ca parteneri: 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Suceava, Protopopiatul Suceava I, Mănăstirea 

Dragomirna, Parohia  Şcheia I Suceava, Asociaţia  Miseno. 

Lucrările Simpozionului vor debuta  vineri, 18 ianuarie, în Sala 

Auditorium Joseph Schmidt, începând cu ora 9.30, avându-l ca 

preşedinte de onoare pe Înaltpreasfinţitul Părinte  Pimen, 

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. 

În  deschiderea programului ne vom bucura de cuvintele 

primitoare şi calde ale gazdelor Universităţii „Ştefan cel Mare”, 

Suceava: Prorector - Prof. univ. dr. Ştefan PURICI, Prorector - 

Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU. 

Programul cuprinde următoarele momente: conferinţe, lansare de 

carte, in memoriam – prof.univ. dr. Aurel Sasu, decernarea 

Marelui Premiu – „Mitropolitul Bartolomeu Anania”. 

Ca în fiecare an, ne bucurăm de prezenţa distinşilor oaspeţi din 

toată ţara, mari personalităţi ale culturii româneşti:  Teodor 

BACONSCHI, ambasador, dr. în Antropologie religioasă; Virgil 

Nistru ŢIGĂNUŞ, prof. univ. dr. Universitatea „Dunărea de 

Jos”, Galaţi; Jan NICOLAE, pr. conf. dr., Facultatea de 

Teologie  Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia; Ioan PETRAŞ, pr. dr., membru al Uniunii Scriitorilor din 

România – Filiala Timişoara; Ion BUGA, pr. prof., Bucureşti; 

Niculina IACOB, prof. univ. dr., Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; Lora 

BOSTAN, prof. univ. dr.  Universitatea din Cernăuţi, Ucraina; 

Geta MOROŞAN, lector univ. dr., Facultatea de  Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; 



Leontina COPACIU, drd., Facultatea de Litere, Universitatea 

„Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, redactor Casa Cărţii de Ştiinţă 

Cluj-Napoca; Silviu – Constantin NEDELCU, dr. Biblioteca 

Academiei Române –Bucureşti; Alexandra BLENDEA, redactor 

la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca; Dan 

TUDORACHE, drd., Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi; Carmen DURA, prof. 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox  „Sfântul Vasile cel Mare”, 

Iaşi; Bogdan-Ioan ANISTOROAEI, prof. Seminarul Teologic 

Liceal Ortodox  „Sfântul Vasile cel Mare”, Iaşi; Bogdan 

LUPAŞTEAN-BARFĂ, pr. Biserica „Naşterea Maicii 

Domnului”, Milişăuţi, Suceava; Cezar ONESIM, pr. Biserica 

„Sf. Nicolae”, Şcheia I, Suceava şi cu participarea ing. Laurian 

ANANIA, nepotul Părintelui Mitropolit Bartolomeu Anania; 

Arhit. Brânduşa MUNTEANU, nepoata Părintelui Mitropolit 

Bartolomeu Anania. 

La această ediţie va fi lansat volumul „Jurnale II” (1986-1995), 

volum editat de dl prof. univ. dr. Aurel Sasu şi  apărut  la Editura 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2018. 

Un moment special îl va constitui decernarea Marelui 

Premiu  „Mitropolitul Bartolomeu Anania”. Anul acesta vom 

avea două premii deoarece unul  se va  acorda post mortem dlui 

prof. univ dr. Aurel Sasu  pentru  complexitatea  activităţii 

literare şi implicarea esenţială în editarea operei  literare a 

Mitropolitului Bartolomeu,  iar celălalt premiu va fi acordat unei 

personalităţi desemnate de comitetul ştiinţific. 
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Planetariul Observatorului Astromic din Suceava găzduiește 

marți, 22 ianuarie, de la ora 19.00, spectacolul „Cosmic”, o 

înlănțuire de poezii sau fragmente de poezii, scrise de liceeni ai 

Colegiului Național „Petru Rareş” din Suceava, de la Light of 

Ink, coordonat de profesorul Gheorghe Cîrstian. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

„Textele descriu peisajul emoțional cotidian, compunând într-o 

cheie intimă și sensibilă un discurs introspectiv și romantic, de o 

profundă umanitate. Spectacolul își propune să ridice întrebări 

despre ordinea din haos și despre haosul din ordine. O incursiune 

mai ales auditivă, despre liniștea și neliniștea din noi, dominată 

vizual de atmosfera cosmică din Planetariu”, anunță 

organizatorii. 

Distribuția spectacolului: Luminița Andruh, Felicia Malai, Polya 

Zubati. 

Cezar Leşanu, operatorul proiecțiilor, este muzeograf al 

Observatorului Astronomic și doctorand la USV. 

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vişniec” 

Suceava, aflat la cea de-a doua experiență de lucru cu Teatrul 

Studențesc Fabulinus, după spectacolul „Pisica Verde'‚ este 

regizorul și coordonatorul acestui proiect, realizat de 

Universitatea „Ştefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților, 

în parteneriat cu Clubul de Poezie Light of Ink de la Colegiul 

Național „Petru Rareș” Suceava. 
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Perioada 17 – 23 ianuarie 

Simpozionul Naţional ,,Valori Naţionale în creaţia Mitropolitului 

Bartolomeu Valeriu Anania”, ediţia a VI-a, Suceava, 18-19 

ianuarie 

Simpozionul Naţional ,,Valori Naţionale în creaţia Mitropolitului 

Bartolomeu Valeriu Anania”, ediţia a VI-a, va avea loc la 

Suceava, în perioada 18-19 ianuarie. Aflat la a VI-a ediţie, 

Simpozionul Naţional are ca parteneri: Universitatea „Ştefan cel 

Mare”, Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, 

Protopopiatul Suceava I, Mănăstirea Dragomirna, Parohia Şcheia 

I - Suceava, Asociaţia Miseno. Lucrările Simpozionului vor 

debuta vineri, 18 ianuarie, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt”, 

începând cu ora 9.30, avându-l ca preşedinte de onoare pe Înalt 

Preasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. 

Manifestarea se va încheia sâmbătă, 19 ianuarie, cu Slujba de 

Pomenire a Părintelui Mitropolit Bartolomeu Anania şi a prof. 

univ. Aurel Sasu, împreună cu Slujba de Pomenire a Părintelui 

Mitropolit Anastasie Crimca, ctitorul Mănăstirii Dragomirna. 

Marţi, 22 ianuarie 

Intrare liberă la spectacolul „Cosmic”, la Planetariul din Suceava 

Planetariul Observatorului Astronomic din Suceava găzduieşte 

marţi, 22 ianuarie, de la ora 19.00, spectacolul „Cosmic”, o 

înlănţuire de poezii sau fragmente de poezii, scrise de liceeni ai 

Colegiului Naţional „Petru Rareş” din Suceava, de la Light of 

Ink, coordonat de profesorul Gheorghe Cîrstian. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 



Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal “Matei Vişniec” 

Suceava, este regizorul şi coordonatorul acestui proiect, realizat 

de Universitatea „Ştefan cel Mare” şi Casa de Cultură a 

Studenţilor, în parteneriat cu Clubul de Poezie Light of Ink de la 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava. 

Miercuri, 23 ianuarie 

„Pisica verde”, la Siret 

Miercuri, 23 ianuarie, Teatrul studenţesc „Fabulinus” aduce pe 

scena Casei de Cultură „Mihai Teliman” Siret piesa „Pisica 

verde”, de Elise Wilk, în regia lui Cosmin Panaite. Spectacolul 

este programat de la ora 18,30, iar biletele se pot achiziţiona de 

la sediul Casei de Cultură. 

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vişniec” 

Suceava, este regizorul şi coordonatorul acestui proiect realizat 

de Universitatea „Ştefan cel Mare” şi Casa de Cultură a 

Studenţilor Suceava. 

Spectacolul Teatrului studenţesc „Fabulinus”, în care actorii se 

adresează direct publicului, narează povestea unor tineri care 

împărtăşesc o experienţă majoră, care le va schimba viaţa pentru 

totdeauna, o poveste despre evadarea din cotidian în realităţi 

paralele. 

Informaţii suplimentare la 0746 132 218. 

 

 

 


