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Aseară, în etapa a 21-a din Liga Națională de handbal, echipa 

Universității Suceava a pierdut la 8 goluri meciul de pe teren 

propriu cu Politehnica Timișoara. Sucevenii au făcut o primă 

repriză modestă, în care n-a mers mai nimic, poarta, apărarea, 

dar nici atacul pozițional, faza a doua sau contraatacul. Elevii lui 

Adi Chiruț și Iulian Andrei au primit foarte ușor goluri și au ratat 

exagerat de mult, la stabilirea diferenței de 9 goluri de la pauză 

având un cuvânt de spus și portarul oaspeților, Cristi Tcaciuc, 

fost jucător al Sucevei timp de cinci ani, până-n vara anului 

trecut. În partea a doua, sucevenii au încercat să reducă din 

handicap, dar experimentata echipă oaspete a reușit foarte bine 

să-și mențină un avantaj confortabil și să se impună fără 

probleme în fața unei echipe gazdă ce a făcut unul dintre cele 

mai slabe meciuri din acest sezon pe teren propriu. 

„Este o înfrângere dureroasă pentru noi. Eu unul nu-mi dau 

seama ce s-a întâmplat cu noi. Am venit încrezători la sală, după 

o săptămână în care ne-am pregătit foarte bine. În meci a fost cu 

totul altceva, o schimbare totală de atitudine. Am avut în față 

adversari bine cotați și puternici, dar nu era cazul să ne speriem, 

așa cum s-a întâmplat și la Constanța. Avem în echipă jucători cu 

prea multă experiență să se mai întâmple lucrul ăsta și nu știu ce 

s-a întâmplat. O să am o discuție cu jucătorii și vom vedea ce-i 



de făcut. Cu siguranță vom merge înainte, dar cu cei ce vor lupta 

în teren, și cred că șansa cea mai mare trebuie s-o aibă cei ce-și 

doresc cu adevărat să joace și care o fac cu inima, pentru că așa 

s-au obținut la Suceava performanțele”, a explicat antrenorul 

Adrian Chiruț. 

Miercuri, în etapa următoare, CSU Suceava va evolua la Steaua 

București. 
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Teatrul studențesc Fabulinus aduce un nou spectacol pe scena 

Universității din Suceava 

Trupa de teatru studențesc Fabulinus, din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare”, invită sucevenii la premiera noului său 

spectacol – „Țîba”. 

Evenimentul este programat pentru 7 martie, de la ora 19.00, pe 

scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”. 

Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” 

Suceava, este regizorul și coordonatorul acestui proiect realizat 

de Universitatea din Suceava și Casa de Cultură a Studenților 

Suceava. Acesta se află la a treia colaborare cu Fabulinus, după 

„Pisica verde” și „Cosmic”. 

Distribuția: Artiom Creț, Carolina Neagu, Sergiu Semenciuc, 

Luminita Andruh, Ludmila Mihai, Polya Zubati, Felicia Malai, 

Elian Agache. Prețul unui bilet este de 5 lei. Biletele se pot 

achiziționa online pe www.ccs-sv.ro/ www.biletesuceava.ro, sau 

de la sediul CCS str. Zorilor nr. 6 (lângă Auto Albina), de luni 

până vineri, în intervalul orar 9:00-17:00. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccs-sv.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1UsgKz2Yu5CKbApVxtgqe0iCFA8WLFgam3GZ7NO98TdsxTWExiRU-tzTU&h=AT2XuMg9k0hj0F-lHzsbOtwgCN9OZx9HgmhRsFlFzoK9MunG5KJ3GMbiD2foSWhE5e4j9cOIQlkMtb3O-MbRPHhsw6jTWfqMsePxzK9Y_hiSk4lXsBvcWUVDg6X8McEdR4Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biletesuceava.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0eCYyqP-lzGkhjdkzUYjSe98bp4wLGi3OXRevq8fvt2JVEnho0kaQWuLI&h=AT1k4TZ1YOBVCeiY2CnDYIJ3w2R1IqwdjV18xCOWGvq261lmpBx9Q97obNnXBijlTkQumAiDZlpLytxJvsTxtm1GoxVKtlgG8HDPWIz29knUnqt4jt05aUUoQ5psZMIdPi4


 

Expoziția „Povestea Ștrumfilor”, vernisată joi la Observatorul 

astronomic 

Joi, 7 martie 2019, de la ora 12.00, în Observatorul astronomic, 

sucevenii sunt invitați la vernisarea „Poveștii Ștrumfilor”, 

expoziție itinerantă realizată de Delegația Generală Valonia-

Bruxelles, București. Evenimentul prilejuiește o nouă întâlnire cu 

Eric Poppe, reprezentantul general al Delegației Valonia-

Bruxelles. 

Expoziția va rămâne deschisă publicului timp de o lună de zile, 

perioadă în care se vor desfășura ateliere, concursuri radio, 

tombolă, alte activități în jurul aniversării celor 60 de ani de 

existență a Ștrumfilor. 

 

 Gala Premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni, joi, la 

Biblioteca Bucovinei 

Membrii Societății Scriitorilor Bucovineni sunt invitați joi, 7 

martie 2019, la ora 11:00, la Sala de Artă „Elena Greculesi" a 

Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, pentru a participa la Gala 

Premiilor SSB pentru anul 2017. 

Organizatori sunt Societatea Scriitorilor Bucovineni și Biblioteca 

Bucovinei „I.G. Sbiera” din Suceava. 

Juriul care evaluează aparițiile editoriale din anul 2017 care 

poartă semnătura scriitorilor bucovineni este format în acest an 

din criticii literari Mircea A. Diaconu și Isabel Vintilă, precum și 

din scriitorii Doina Cernica, Liviu Dorin Clement și Carmen 



Veronica Steiciuc. 

Evenimentul cultural ROGVAIV, la USV 
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Preoți din Salcea, Pătrăuți, Plopeni, Dumbrăveni, Stăncuța, 

Corocăiești, Cajvana și de la bisericile Sfântul Dumitru și 

Adormirea Maicii Domnului, din municipiul Suceava, au 

răspuns, ieri, campaniei „Donează Sânge, Salvează Vieți!”, 

organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români 

(ASCOR) – Filiala Suceava, în perioada 5-7 martie a.c.. Preotul 

Doru Ionel Budeanu, de la Salcea, a declarat că răspunsul 

preoților la apelul ASCOR este unul firesc pentru că „noi, 

preoții, trebuie să fim în linia întâi a promovării unei astfel de 

acțiuni”. Cei mai mulți preoți au donat, ieri, pentru prima dată 

sânge și au apreciat că „toate trebuie să aibă un început”. „Este 

un lucru pe care fiecare poate să-l facă. Nu implică nici un efort 

financiar, depinde doar de bunăvoință. Trebuie să te gândești că 

tu însuți poți ajunge în situația de a avea nevoie de sânge”, a spus 

preotul Budeanu. El a mai afirmat că această acțiune s-a derulat 

cu binecuvântarea ÎPS Pimen. 

Printre cei care au donat prima dată a fost preotul Iustin Croitoru, 

de la Corocăiești. „M-am gândit să ajut pentru că în spitale este 

din ce în ce mai multă nevoie de sânge. Am promovat acțiunea și 

în biserică, după Sfânta Liturghie, am invitat oamenii să vină să 

doneze și am considerat normal ca noi să fim cei care dau un 

exemplu. Am venit cu dragoste”, a mărturisit tânărul preot. 

„Din datoria pe care o avem față de cel care la un moment dat 



are nevoie de ajutor” a venit și preotul Gheorghiță Davidoaia, de 

la Cajvana. „Nu facem asta ca un merit, ceea ce facem este 

normalitate, nu spectacol. Binele nu face zgomot”, a spus el. 
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Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa, a anunțat, joi, în cadrul ședinței festive de 

Zilele Universității, că din toamna acestui an vor funcționa noi 

programe de studii, atât la licență, cât și la masterat.  

Acesta a precizat că în anul universitar 2019 – 2020 este 

autorizat să funcționeze la USV, prin decizia ARACIS, la 

licență, programul de Psihologie.  

De asemenea, rectorul universității sucevene a mai arătat că 

instituția pe care o conduce este și în faza finală de transmitere 

spre autorizare de către ARACIS a programelor de licență de 

„Asistență medicală generală” și „Media digitală” și că vor urma 

noi programe  – „Tehnică dentară” și „Limba și Literatura 

Română/O limbă și Literatură străină – Limba și literatura 

chineză”.  

„Cele două programe din domeniul sănătății, Asistență medicală 

generală și Tehnică dentară, sunt două programe care odată ce 

vor intra în funcțiune creează premisele înființării Facultății de 

medicină”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Valentin Popa.  

În ceea ce privește studiile de masterat, rectorul sucevean a 

menționat că trei noi programe vor funcționa în anul universitar 

următor, respectiv „Globalizare și diplomație economică”, 



„Resilience in Education” – program în limba engleză și „Drept 

penal și criminalistică”. 

Rectorul USV a menționat că în această lună, în perioada 27 – 30 

martie a.c., USV așteaptă vizita inspectorilor ARACIS, care vor 

evalua 12 programe de la opt facultăți, în vederea reconfirmării 

gradului de încredere ridicat al USV, acordat succesiv în anii 

2008 și 2013.  

Precizăm că Senatul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a 

hotărât, la data de 1 noiembrie 2018, renunțarea la patru 

programe de studii universitare de licență, din cadrul Facultății 

de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, a Facultății de 

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management și a Facultății 

de Istorie și Geografie. Astfel, a fost aprobată propunerea de 

renunțare la următoarele programe de studii universitare de 

licență: Inginerie economică în domeniul electric, electronic și 

energetic; Inginerie economică în domeniul mecanic; Geografia 

mediului; Științe politice. 

 


