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La trei zile după prima echipă, Universitatea II Suceava va 

începe şi ea meciurile oficiale pe anul 2019. Formaţia pregătită 

de antrenorul Ioan Tcaciuc va evolua sâmbătă, de la ora 12, în 

faţa propriilor suporteri, în sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul 

cu Program Sportiv Suceava, într-o partidă cu a doua clasată din 

seria A a Diviziei A la handbal masculin. În acest prim meci din 

turul II al eşalonului secund, sucevenii pornesc cu şansa a doua, 

asta după ce-au pierdut ambele partide din prima jumătate a 

sezonului regulat în faţa gălăţenilor, ce au în componenţă mulţi 

jucători experimentaţi, unii din ei evoluând şi-n prima ligă. 

„Perioada de pregătire a fost una destul de bună, mai ales că i-am 

avut pe aproape toţi jucătorii, deşi au mai fost mici probleme de 

sănătate. Am reuşit să facem şi mai multe meciuri de pregătire cu 

juniorii I de la LPS Suceava, pregătiţi de Răzvan Bernicu, dar şi 

cu juniori I de la Bacău. Sâmbătă întâlnim o echipă ce este 

favorită la calificarea mai departe de pe locul II, una cu 

experienţă, ce porneşte cu prima şansă. Noi avem o echipă foarte 

tânără, fără prea mare experienţă, dar sper să ne concentrăm 

foarte bine şi să fim montaţi la ora jocului, pentru a face un meci 

bun”, a explicat antrenorul Universităţii II Suceava, Ioan 

Tcaciuc. 
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Echipa de handbal juniori III a Clubului Sportiv Universitar din 

Suceava, pregătită de antrenorul Vasile Boca, reia sâmbătă 

competiţiile oficiale cu faza a doua a Campionatului Naţional. În 

primul meci, sucevenii vor întâlni în sala Şcolii „Ion Creangă” 

Suceava echipa AHC Dobrogea Sud din Constanţa. Faţă de 

sezonul trecut, Federaţia Română de Handbal a schimbat 

sistemul competiţional în fazele superioare. Dacă în 2018 a fost 

un singur turneu semifinal, cu 4 grupe a şase echipe, în acest 

campionat au fost create 4 grupe principale denumite „Valoare”, 

cu câte şase echipe, în care se va juca în sistem fiecare cu fiecare, 

tur – retur. La finalul grupei „Valoare”, echipele clasate pe 

locurile 1 şi 2 din cele 4 grupe se vor califica la Turneul Final 

„Valoare”, acolo unde se va da lupta pentru medaliile naţionale. 

Sucevenii s-au calificat în faza a doua de pe primul loc din serie 

şi pe lângă celelalte două calificate din grupa lor, CSM Bacău şi 

LPS Iaşi, vor mai juca şi cu CSM Focşani 2007, CSŞ Medgidia 

şi AHC Dobrogea Sud Constanţa. 
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Publicul iubitor de handbal din Suceava a fost din nou la înălțime 

și a umplut sala „Dumitru Bernicu” la meciul dintre echipa 

locală CSU și Potaissa Turda. Deși pornea oarecum cu șansa a 

doua. Formația pregătită de Adrian Chiruț a făcut un meci bun, s-

a ambalat, dar tot nu a fost de ajuns pentru a produce surpriza. 

În prima repriză gazdele au avut o sumedenie de oportunități, 

însă au irosit cu seninătate ocaziile avute printer care și trei 



lovituri de la 7 metri! La pauză clujenii au condos cu 10-8, dar 

nu au arătat cine știe ce veleități ofensive grozave sau un joc 

deosebit deși au avut în teren sportivi de lotul național. 

În partea secundă, CSU Suceava a revenit pe teren extrem de 

motivată și a egalat pentru ca apoi să aibă șansa de a prelua 

definitiv frâiele partidei. Din păcate, așa cum s-a întâmplat de 

mai multe ori în acest sezon competițional. Handbaliștii suceveni 

s-au blocat pur și simplu și au ales cele mai nepotrivit soluții în 

faza de atac și au pierdut din nou pe mâna lor cu 21-22. 

Defensivei sucevene nu i se poate reproșa nimic, însă pe atac s-

au comis erori copilărești care fac diferența între success și eșec. 

S-au ratat trei lovituri de la 7 metri, cel mai valoros jucător al 

nostru Tîrzioru a marcat doar două goluri, unul din 7 metri, iar 

conducătorii de joc pe care-i avem, acum chiar trei, au fost 

neinspirați. Este clar că pentru CSU Suceava vor veni zile grele 

și fiecare ”jumătate” de punct va conta în lupta pentru 

menținerea în primul eșalon valoric. Urmează meciul de 

duminică cu Dinamo de la București pe care nu se poate pune 

bază, dar apoi va veni disputa cu HC Buzău care trebuie 

câștigată obligatoriu pentru a mai putea lupta pentru evitarea 

barajului. 
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La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, în Sala de Artă „Elena 

Greculesi”, a avut loc joi, 31 ianuarie, lansarea cărţii „Priveşte şi 

încearcă să vezi” - poveşti de călătorie – a cărei autoare este 

Doina Cernica, carte care a apărut la Editura Muşatinii Suceava. 

Despre cartea „Priveşte şi încearcă să vezi” - poveşti de călătorie 

şi despre autoare au vorbit Alis Niculică, Mihaela Grădinariu, 

Gina Puică și Isabel Vintilă. 

 

Cei care au vorbit din sală, dr. Ioan Iețcu, prof. Mihai Iacobescu, 

prof. Elena – Brândușa Steiciuc, Vasile Bâcu, președintele 

Societății „Mihai Eminescu” din Cernăuți s-au referit la o viață 

de creație, de cuvânt scris cu deosebit talent și vocație, de 

cetățeancă în cel mai deplin înțeles al cuvântului Bucovinei. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) găzduieşte, 

până pe 5 februarie, Olimpiada Națională Interdisciplinară 

„Științele Pământului”, în cadrul căreia vor concura peste 100 de 

liceeni la fizică, biologie, chimie şi geografie. 

Organizatorii olimpiadei sunt Inspectoratul Școlar Judeţean, 

USV și Societatea Științifică „Cygnus”. 

Participanții vor trece de două probe de concurs, teoretică şi 

practică, fiecare cu durata de 3 ore, cu întrebări din toate cele 4 

discipline. 

Cazarea elevilor şi a profesorilor însoţitori se va face în căminele 

de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” şi Colegiul de 



Informatică „Spiru Haret” din Suceava. 

Organizatorii au pregătit pentru participanţi vizite la Muzeul de 

Istorie al Bucovinei, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, 

Cetatea de Scaun, Mănăstirea Dragomirna, program de film la 

mall etc. 

În urma stabilirii clasamentului final, vor fi selecționați elevii din 

lotul lărgit pentru Olimpiada internaţională. 

Acest lot va fi format din primii 10 elevi. 

Pregătirea lotului lărgit pentru Olimpiada „Ştiinţele Pământului” 

se va face la Suceava, în intervalul 5 – 9 februarie, de către 

profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, care vor 

realiza şi selecţia celor patru elevi care vor alcătui lotul naţional 

al României. 

„BINE AȚI VENIT ÎN BUCOVINA! 

Ținut multicultural, de vis și legendă, tărâm zbuciumat în 

vâltoarea istoriei și a devenirii sale, dar totdeauna vindecător de 

suflet, meleagul de la margine de regat, în Țara de Sus, prețuit 

încă de Dimitrie Cantemir, în scrierile sale, pentru statornicia în 

credință a oamenilor de aici, Bucovina a rămas la fel de 

fermecătoare și primitoare, așteptându-și oaspeții cu dragoste, 

deschidere și bucurie, de oriunde ar veni ei. 

Bine ați venit la evenimentul științific din această iarnă a anului 

2019, găzduit de Târgul Sucevei – Bine ați venit la Olimpiada 

Interdisciplinară „Științele Pământului”, ediția a XXIII-a! 

Această manifestare se dorește a fi o metaforă a tinereții 



liceenilor, dar și un pas spre cercetare și afirmarea lor viitoare. 

Cine știe, poate de aici, din nordul țării, va porni drumul unora/ 

multora dintre ei spre împlinirea profesională! Noi dorim să se 

întâmple așa! 

Așadar, vă întâmpinăm, dragi tineri, cu credință și speranță. 

România are nevoie de oameni de valoare! Voi sunteți aceștia, vă 

susținem și vă acordăm toată încrederea! 

Dorim să vă bucurați de frumusețile minunatului pământ 

românesc pe care poposiți acum și să legați prietenii durabile, 

care să rămână arc peste timp! 

Mult succes tuturor!”, este mesajul transmis de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Suceava. 

 

 


