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Prorectorul Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, Stefan 

Purici, a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al 

Universităţii Naţionale „Iuri Fedkovici” din Cernăuţi. 

Evenimentul a avut loc în Sala de Marmură a Universităţii 

Cernăuţene în data de 3 octombrie a.c., potrivit Agenţiei BucPress. 

În timpul celebrării celor 144 de ani de la înfiinţarea Universităţii 

din Cernăuţi, au luat cuvântul reprezentanţi ai unor delegaţii 

academice din România, Polonia, Norvegia, Elveţia, Republica 

Moldova şi Israel, alături de conducerea universităţii şi 

reprezentanţii autorităţilor locale. 

Oaspeţi ai evenimentului au fost reprezentanţii misiunilor 

diplomatice la Cernăuţi, printre care Consulul General al 

României la Cernăuţi, Irina Loredana Stănculescu şi consulul 

onorific al Germaniei la Cernăuţi, Alexandr Shlamp. Nu au lipsit 

nici cadre universitare sucevene precum fostul rector Adrian 

Graur şi profesorul Florin Pintescu. 

Potrivit deciziei Consiliul Stiinţific al Universităţii din Cernăuţi, 

profesorul Stefan Purici, prorectorul Universităţii din Suceava, 

responsabil de activităţile internaţionale, a fost distins cu titlul de 

Doctor Honoris Causa. Stefan Purici este absolventul Universităţii 

din Cernăuţi (facultatea de istorie), având o contribuţie însemnată 

în dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniul ştiinţific, 



educaţional şi umanitar dintre Universităţile din Suceava şi 

Cernăuţi. Este un istoric cu contribuţii importante în domeniul 

cercetării istoriei Bucovinei, coordonator de proiecte ştiinţifice 

internaţionale de impact.  
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Runda a III-a a seriei A a Diviziei A de handbal masculin a 

programat pentru CSU Suceava disputa cu CSU Târgoviște. 

Partida se anunța dezechibrată din start mai ales dacă ne gândeam 

la faptul că dâmbovițenii luaseră 62 de goluri de la CSU Galați. 

Așadar, așa cum era de așteptat, gazdele au încercat în acest meci 

toate formulele de apărare, atac pozițional, contraatac și au folosit 

întreg lotul de jucători. Meciul nu poate fi comentat dacă 

menționăm faptul că oaspeții au marcat doar 4 goluri în prima 

repriză. 

Scorul final al „disputei” dintre CSU Suceava și CSU Târgoviște 

a fost 51-11 și el nu reprezintă mai nimic oaspeții fiind un fel de 

parteneri de antrenament. Pentru elevii antrenorului Adrian Chiruț 

urmează derbiul primei părți a campionatului, în deplasare, la 

Magnum Botoșani. 

„Nu este mai nimic de spus după acest meci. Pentru noi important 

este meciul din etapa viitoare, de vineri, când vom juca la 

Botoșani. Cunoaștem echipa oaspete, care e alcătuită din foștii 

noștri echipieri, știm ce atmosferă ne așteaptă și vrem să câștigăm. 

Sper să avem și noi parte de susținerea iubitorilor de handbal din 

Suceava și vom merge la victorie. Dacă dorim să revenim în Liga 

Națională trebuie să demonstrăm că merităm acest lucru”, a 

declarat antrenorul Adrian Chiruț. 

CSU Suceava: Duman, Mihaescu – Pintilei (7 goluri), Burdulea (7 

goluri), Lupu (6 goluri), Vizitiu (6 goluri), G. Mihalcea (5 goluri), 



Tofanel (4), Al. Popa (4), Oancea (3), Sora (3), Tudor (2), Popia 

(1), Cozorici (1), Leordean (1), Loic (1). Antrenori: Adrian Chirut, 

Iulian Andrei si Ioan Tcaciuc. 
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CSU Suceava n-a avut adversar la prima apariție avută în această 

toamnă în fața propriilor suporteri. Trupa lui Adrian Chiruț a 

surclasat vineri, în sala „Dumitru Bernicu”, formația CSU 

Târgoviște, cu scorul de 51-11, într-un joc din etapa a III-a a 

Divizia A la handbal masculin. 

Diferența netă de valoare dintre cele două echipe s-a concretizat 

repede pe tabelă. Formația suceveană a condus cu 8-0 în minutul 

10, pentru ca la pauză să intre cu un avantaj mai mult decât 

consistent: 22-4. Cu Pintilei și Burdulea în postura de principali 

marcatori, gazdele s-au distanțat în repriza secundă, câștigând în 

cele din urmă cu 51-11. 

CSU Suceava: Duman, Mihăescu – Pintilei (7 goluri), Burdulea 

(7), Lupu (6), Vizitiu (6), G. Mihalcea (5), Tofănel (4), Al. Popa 

(4), Oancea (3), Sora (3), Tudor (2), Popia (1), Cozorici (1), 

Leordean (1), Loic (1). 



„Nu prea se pot trage concluzii după un astfel de meci, în care ați 

văzut cum s-au prezentat adversarii noștri. Probabil eram mai 

câștigați dacă jucam un meci între noi. Acum gândurile noastre se 

îndreaptă spre partida de vineri, de la Botoșani, din etapa viitoare, 

care se anunță cu mult mai dificilă,. Mergem acolo să învingem. 

De altfel, ne-am propus să câștigăm toate meciurile din acest 

sezon. Dacă dorim să revenim în Liga Națională trebuie să 

demonstrăm că merităm acest lucru”, a spus antrenorul Adrian 

Chiruț după a doua victorie stagională. 

In celălalt meci din etapa a III-a a Diviziei A la handbal masculin, 

CSM Botoșani a câștigat pe terenul celor de la Poli Iași, cu scorul 

de 36-29. 
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Gruparea CSU Suceava a disputat ieri primul joc pe teren propriu 

din actualul sezon al Diviziei A. Confruntarea cu CSU Târgoviște 

a fost mai mult un antrenament cu public, formația pregătită de 

Adrian Chiruț izbutind să se impună la pas, cu 51-11, chiar fără să 

se întrebuințeze prea mult. Partida a fost așadar una fără istoric, 

modesta echipă dâmbovițeană făcând un simplu act de prezență. 

În etapa următoare pe suceveni îi așteaptă un joc mult mai dificil, 

urmând să evolueze pe terenul celor ce la CS Magnum Botoșani. 

„Nu prea se pot trage concluzii după un astfel de joc, ați văzut cum 

s-au prezentat adversarii noștri. Probabil eram mai câștigați dacă 

jucam un meci între noi. Acum gândurile noastre se îndreaptă spre 

partida de vineri, de la Botoșani, din etapa viitoare, care se anunță 

cu mult mai dificilă, însă mergem acolo să învingem. De altfel, 



ne-am propus să câștigăm toate meciurile din acest sezon. Dacă 

dorim să revenim în Liga Națională trebuie să demonstrăm că 

merităm acest lucru”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț. 

Cei mai bun marcatori ai formației sucevene au fost Dumitru 

Burdulea și Antonio Pintilei, cu câte 7 reușite. 

Ierarhia Seriei A a Diviziei A de handbal masculin este condusă 

de grupările CSU Suceava și CS Magnum Botoșani, cu câte 6 de 

puncte. 
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Miercuri, 9 octombrie, de la ora 17:00, Biroul francez și Centrul 

de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV) reîncep activitățile destinate învățării limbii franceze, sub 

genericul „Le français, c’est facile!”. 

O grupă de copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani vor pătrunde 

într-un univers nou și fascinant, îndrumați de lector univ. dr. 

Mariana Șovea, de la Universitatea din Suceava, și de Sophie 

Bordas, noul lector de limba franceză pentru anul universitar 

2019-2020. 

„Imagine, culoare, joc, cântec, comunicare sunt câteva cuvinte-

cheie care vor caracteriza relația profesor-elev. Un spațiu generos, 

care se poate organiza după nevoie, este ambientul adecvat 

activităților de învățare propuse, la care se adaugă metode 

moderne de învățare a limbii franceze pentru copii și adolescenți”, 

transmit organizatorii. 

Începând cu ora 18.00, iubitorii de film francez pot viziona 

comedia Tais-toi! (2003), scrisă și regizată de Francis Veber, cu 



Gérard Depardieu, Jean Reno și Richard Berry. Este o comedie cu 

o acțiune minunată, în care comicul de situație și cel al limbajului 

își dau mâna. Actori de marcă ai ecranului francez aduc un plus 

de interpretare scenariului acestui film. Sucevenii doritori să asiste 

la o astfel de activitate sunt invitați la Biroul francez. 

Menționăm că Biroul francez și Centrul de Reușită Universitară 

sunt parteneri în realizarea proiectului „Francofonia în 

comunitate”, proiect destinat comunității locale, unic în România, 

care se desfășoară începând cu anul 2017, cu sprijinul Agenției 

Universitare a Francofoniei. 

Intrarea este liberă. 
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