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Se poate spune fără a greși că unul dintre cei mai cunoscuți și 

mai îndrăgiți profesori pe care i-a avut învățământul academic 

din Suceava a fost domnul profesor univ. dr. Gheorghe C. 

Moldoveanu. 

Personalitate plurivalentă, de excepție, profesorul Gheorghe C. 

Moldoveanu s-a născut la 1 octombrie 1937, în județul Vrancea, 

din părinții Constantin și Ecaterina Moldoveanu. A urmat școala 

gimnazială în comuna natală, liceul în Focșani, iar în anul 1962 a 

absolvit Facultatea de Filologie a Universității „Al. I. Cuza” Iași, 

specializarea Limba și literatura română, începându-și imediat 

cariera didactică la Catedra de limba și literatura română a 

Facultății de Filologie de la Institutul Pedagogic din Galați, unde 

a fost, pe rând, șef de cabinet, asistent și lector universitar. Din 

1974, Facultatea de Filologie din Galați nu a mai școlarizat 

pentru specializarea Limba și literatura română, iar profesorii 

Facultății au plecat să predea în învățământul preuniversitar. 

După ce a predat câțiva ani la Liceul de Filologie-Istorie din 

Galați și la Liceul Pedagogic „Costache Negri” din orașul de pe 

malul Dunării, în 1991, profesorul Gheorghe C. Moldoveanu a 

fost invitat în Bucovina de fostul său coleg de grupă, profesorul 

Mihai Iordache, să țină cursuri la Facultatea de Litere, unde a 

devenit, prin concurs, în 1992, conferențiar titular al cursurilor 

www.obiectivdesuceava.ro 
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de Limba română contemporană (fonetică-fonologie, ortografie, 

lexicologie) și Dialectologie, cărora li s-au adăugat apoi altele: 

Istoria limbii române, Toponimie românească, Antroponimie 

românească, Evoluția ortografiei române, fiind nu numai unul 

dintre cei mai îndrăgiți dascăli ai Facultății, ci fiind un 

întemeietor în adevăratul sens al cuvântului, pentru că, împreună 

cu regretatul Mihai Iordache, a reînnodat firul tradiției filologice 

în Universitatea suceveană, școală al cărei prim rector a fost 

istoricul și criticul literar Constantin Ciopraga. Numele acestei 

mari personalități ieșene care a girat învățământul superior de la 

Suceava obliga școala filologică din Universitatea „Ștefan cel 

Mare” să continue la un nivel înalt tradiția deschisă în 1963, la 

înființarea instituției. A slujit cu multă dăruire școala filologică 

suceveană până în 2005, anul pensionării Domniei Sale. 

 

Profesorul Gheorghe Moldoveanu a fost foarte îndrăgit de 

discipoli, dar a fost și un profesor exigent, exigent întâi cu sine 

însuși, acesta fiind cu siguranță și unul dintre secretele reușitei 

Domniei Sale la catedră. Și-a iubit elevii și studenții, a știut să 

aibă încredere în ei, să îi prețuiască, să și-i apropie, dar nu prin 

metode care să le lase impresia că învățătura este un lucru facil, 

ci într-un mod care să-i responsabilizeze pentru a fi, la rândul lor, 

„sămădăi” față de destinul limbii române. De aceea, profesorul 

Gheorghe Moldoveanu a știut să cultive grija adevărată pentru 

cuvântul rostit sau scris, o grijă pe care nu ar trebui să o aibă 

numai dascălul de limba română, ci orice vorbitor, căci „omului 

i-a fost dat cuvântul”, iar cuvântul, ne spune Al. Vlahuță 

„Aprinde-n inimi ură sau iubire, / De moarte, de viață-i dătător, / 

Și neamuri poate-mpinge la pieire, / Cum poate-aduce mântuirea 



lor”. 

Profesorul Gheorghe Moldoveanu are nu numai o bogată 

activitate didactică, ci și o activitate științifică reprezentativă, 

concretizată în peste 150 de studii și articole și în 15 volume de 

autor, care acoperă o problematică extrem de vastă din domeniul 

lingvisticii românești: limba română contemporană, toponimia și 

onomastica, istoria limbii române, dar și din sfera mai largă a 

culturii române. Acestea s-au bucurat de numeroase cronici, 

recenzii, citări, semn al interesului pe care l-au trezit în rândul 

colegilor de breaslă. Așadar, profesorul este deopotrivă om de 

știință, și, nu în ultimul rând, scriitor. 

În noiembrie 1978 Gheorghe Moldoveanu a obținut titlul de 

doctor în filologie al Universității din București, cu teza 

Toponimia din bazinul Milcovului, județul Vrancea, sub 

coordonarea acad. I. Coteanu, teza fiind publicată ulterior sub 

titlul Nume de locuri din Valea Milcovului, Editura Neuron, 

Focșani, 1996. Bucovinei care l-a adoptat nu i-a rămas dator nici 

în plan științific, pentru că în anul 1998 a apărut volumul Limba 

română în Bucovina. Statutul socio-cultural și politic, Editura 

A92, Iași, lucrare care a obținut Premiul Fundației Culturale a 

Bucovinei pe anul 1998. În 1999 a urmat un prim volum din 

Crîmpeie de limbă română, Editura Bucovina viitoare, Suceava, 

căruia i s-a adăugat în 2018, la Editura PIM din Iași, al doilea 

volum. Domeniului ortografiei i-a dedicat două lucrări, una în 

2000, o privire istorică asupra ortografiei limbii române, la 

Editura Universității Suceava, urmată de Principii de scriere 

românească(în colaborare), la Editura PIM, Iași, în 2006. Istoria 

limbii române s-a bucurat de atenția Domniei Sale, interesul față 

de problemele extrem de ispititoare, dar și extrem de dificile ale 



acestui domeniu concretizându-se în două cărți: Istoria limbii 

române. Partea I. Latina, la Editura Universității Suceava, 2001 

și Evoluția limbii române. De la origini până în secolul al XV-

lea, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2015 (în 

colaborare). Invitat să țină două conferințe la Academia Română, 

Domnia Sa a ales să vorbească tot despre Bucovina: Bucovina: 

onomastică și istorie, publicată la Editura Academiei Române, în 

2002, și Aron Pumnul – contribuții la dezvoltarea limbii și 

culturii românești din Bucovina, tipărită la Editura Academiei 

Române, în 2007. A urmat în 2013 volumul A fi național sau a 

nu fi, la Editura PIM, Iași, în 2013 și, în același an, la Editura 

Academiei Române, s-a tipărit Dicționarul limbajului poetic al 

lui Octavian Goga, un exercițiu de pasiune și de tenacitate, o 

lucrare de înaltă ținută științifică, ce i-a adus autorului și cel mai 

prestigios premiu care se acordă în cultura noastră, Premiul 

Bogdan Petriceicu Hasdeu al Academiei Române în anul 2015. 

Pentru întreaga activitate didactică și științifică a fost distins cu 

numeroase premii și diplome: Profesor evidențiat; Medalia de 

Aur a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava; Diplomă de 

excelență a Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura 

Poporului Român, Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” 

Iași;Diploma de Onoare „UNIREA 150”, Diploma de excelență 

și Medalia „150 de ani de existență a Colegiului Național 

Unirea” din Focșani;cetățean de onoare al comunei 

Câmpineanca; Premiul Academiei Române, în anul 2015. 

 

A vorbi despre profesorul Gheorghe C. Moldoveanu înseamnă a 

evoca o personalitate copleșitoare, care a lăsat urme adânci în 

inimile tuturor celor l-au cunoscut. Spiritul analitic, enciclopedic, 



firea dinamică, umorul subtil, savoarea discursului plin de tâlcuri 

și de înțelepciune, îngăduința și blândețea față de ceilalți, 

bunătatea, chipul senin, blând și binevoitor sunt doar câteva 

trăsături pe care le-au apreciat toți aceia care au avut privilegiul 

de a-l cunoaște. 

 A plecat aseară (21 ianuarie 2020), discret, foarte discret, 

gândindu-se, poate, să nu ne tulbure sau măcar să nu ne tulbure 

prea tare. Și totuși plecarea Domniei Sale a căzut ca un trăsnet 

asupra comunității academice sucevene. Toți cei care l-au 

cunoscut, l-au prețuit și l-au iubit, toți aceia care s-au bucurat de 

prietenia Domniei Sale se pot considera, pe bună dreptate, 

privilegiați. 

 Drum bun spre Cer, Domnule Profesor! Poate că și îngerii au 

nevoie de puțină gramatică. 

 Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava 

_______ Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

din Suceava 

derulează, în 

parteneriat cu 

Universitatea 

Națională 

Politehnică din 

Odessa, proiectul 

transfrontalier 

Educational 

University 
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Actualitate În cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 

2014-2020, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), 

în calitate de beneficiar principal, alături de Universitatea 

Națională Politehnică din Odessa (ONPU), în calitate de 

partener, va derula, începând cu această lună, proiectul intitulat 

Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border 

Cooperation – UNIV.E.R-U, Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115. 

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, bugetul 

total al proiectului fiind de 328.743 Euro (1.572.081,90 RON) 

din care alocat de Uniunea Europeană 295.683 Euro 

(1.413.985,67 RON), în cadrul Priorității 1.1 Cooperare 



Romanian-

Ukrainian Cross-

Border 

Cooperation – 

UNIV.E.R-U 

instituțională în domeniul educației în vederea creșterii accesului 

la educație și a calității educației. 

Obiectivul principal constă în dezvoltarea și îmbunătățirea 

sistemului de învățământ superior, în aria de acțiune a 

programului, prin cooperare transfrontalieră, în beneficiul direct 

al studenților, comunităților academice și minorităților 

românești/ucrainene din Suceava și Odessa. Echipa de proiect își 

propune: pregătirea a 120 de studenți pentru adaptarea la noile 

realități de pe piața muncii, în cadrul unor școli de vară/iarnă; 

informare și asistență cu privire la programe de cooperare 

bilaterală, mobilități, stagii de cercetare etc. pentru peste 10.000 

de studenți; implicarea a 30 de cadre universitare/de cercetare în 

elaborarea de mecanisme, metodologii, curriculă, instrumente și 

prin schimburi de experiență și transfer de bune practici; 

informarea a cel puțin 700 de cadre didactice/cercetare cu privire 

la rezultate; oferirea posibilității minorităților naționale 

române/ucrainene de a studia în instituții de învățământ superior 

în limba lor maternă, prin implicarea directă a cel puțin 10 tineri; 

elaborarea și oferirea unor seturi de materiale informative și 

manuale privind posibila cooperare în domeniul educației și 

inovării în cel puțin 15 universități din aria de acțiune a 

programului; implicarea mass-mediei și a organizațiilor 

nonguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina 

interesate de activitățile proiectului în vederea diseminării 

informațiilor despre proiect. 

Grupurile țintă sunt similare pe ambele părți ale frontierei: 

studenți USV și ONPU, personalul academic/de cercetare din 

USV și ONPU, români sau vorbitori de limba română de pe 

teritoriul Ucrainei și ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană 



de pe teritoriul României, în special tineri activi - studenți sau 

viitori studenți. 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: studenți USV și ONPU, 

personal academic/de cercetare din USV și ONPU, alte instituții 

de învățământ superior conexe tematicii programului, 

reprezentanți ai mass-mediei sau ai organizațiilor 

neguvernamentale din zona de frontieră din România și Ucraina. 

Informații suplimentare privind derularea proiectului Educational 

University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation - 

UNIV.E.R-U pot fi obținute de la coordonatorul acestuia, Lector 

dr. Marcela Șlusarciuc, tel: +40230216147, fax: +40230520080, 

e-mail: slusarciuc.marcela@usv.ro. 

 

Miruna V., 

Ștefana T. 

„161 de ani de la 

Unirea 

Principatelor 

Române” - 

Manifestare 

dedicată zilei de 

24 ianuarie 

organizată la 

Dorohoi 
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Știri Dorohoi O serie de manifestări dedicate împlinirii a 161 de ani de la 

Unirea Prinicipatelor Române a avut loc la data de 25 ianuarie în 

municipiul Dorohoi. Sărbătorirea actului istoric de la 24 ianuarie 

1859 a fost inaugurată cu o scurtă ceremonie religioasă dedicată 

eroilor neamului românesc, desfășurată la Catedrala „Adormirea 

Maicii Domnului”. 

Pe tonurile Imnului Național al României a fost deschisă a doua 

parte a ceremoniei ce a avut loc la Cinematograful „Melodia”. 

Oaspeții au fost întâmpinați de către domnul primar ing. Dorin 

Alexandrescu care a ținut un discurs despre Mica Unire ale cărui 

idei au fost susținute și de către prof. univ. dr. Ștefan Purici, 

prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”- Suceava, conf. univ. 

dr. Florin Pintescu, prodecanul Facultății de Istorie și Geografie 

– Suceava, prof. dr. Vasile Adăscăliței – Dorohoi și prof. 



Constantin Cojocaru – Botoșani. 

Participanții au avut parte de o surpriză muzicală susținută de 

Ansamblul „Mugurelul”, conducere muzicală - prof. Dupu 

Marcel. Astfel, simpozionul a luat sfârșit pe ritmurile cântecului 

„Hora Unirii”. 

Mihai 

Ionescu 

VIDEO: „Unirea 

Principatelor 

Române. 24 

Ianuarie 1859” 

www.tvtotal.ro 
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_______ Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită la Vaslui încă 

de joi, 23 ianuarie 2020, printr-o activitate științifică deosebit de 

interesantă, desfășurată în Sala „Arta” a Muzeului Județean 

„Ștefan cel Mare” Vaslui. 

Astfel, alături de Consiliul Județean Vaslui, instituția muzeală 

vasluiană a organizat Conferința științifică „Unirea Principatelor 

Române. 24 ianuarie 1859”. 

În cadrul acesteia, profesorii universitari doctori Cătălin Turliuc 

de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Dumitru 

Vitcu de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au 

prezentat numerosului public prezent atât rolul națiunii române 

în realizarea actului istoric al Unirii Principatelor Române de la 

24 ianuarie 1859, cât și covârșitoarea personalitate a fondatorului 

României moderne, Alexandru Ioan Cuza. 

Adelina 

Talpalariu 

O americancă de 

22 de ani, din 

Virginia, „la 

catedra” 

Universității 

www.monitorulsv.ro 
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Local Un lucru specific culturii americane, pe care l-am apreciat tot 

timpul, este zâmbetul. Americanii îl oferă din abundență, având 

drept complicitate politețea și prietenia, pe care nu le rezervă 

doar familiei și prietenilor, ci parcă le sunt accesorii permanente. 

Tot zâmbetul a guvernat și întâlnirea cu Claire Hungar, o 

www.ziarelive.ro 
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„Ștefan cel Mare” www.centruldepresa.ro 
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americancă de 22 de ani din McLean, statul Virginia, Statele 

Unite ale Americii, o tânără tonică, sociabilă, deschisă la dialog. 

Nu contase nici că stabilisem interviul pentru o zi de duminică, 

nici ora matinală, nici engleza pe care am sluțit-o de zeci de ori 

în timpul discuției. 

Claire a absolvit anul trecut Universitatea din Virginia, 

aprofundând engleza, sociologia și limbajul mimico-gestual 

american, iar din toamna lui 2019 este asistent de predare limba 

engleză - Fulbright, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV). 

Pentru un semestru, a colaborat cu profesorul titular în cadrul 

disciplinei Identități americane în secolul XX, pentru studenții 

din anul III, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 

iar în ciuda neajunsurilor de aici, atât de evidente pentru noi, a 

îndrăgit Suceava, împrejurimile, viața la cămin și a legat prietenii 

pe care le prețuiește mult. 

Claire este în România datorită unei Burse Fulbright, stagiul său 

are o durată de aproape un an de zile, semestrul al II-lea urmând 

să-l petreacă la Universitatea din Arad. 

Fulbright este un program demarat și susținut de Guvernul SUA 

de peste 70 de ani, care plasează „ambasadori” în mai multe țări 

ale globului, pentru a forma conexiuni, pentru a promova cultura 

și limba din SUA. 

„Am aplicat pentru această bursă cu un an de zile înainte de a 

veni la Suceava, a urmat o lungă așteptare, iar în martie 2019 a 

venit răspunsul afirmativ. Lista de țări din care puteam alege 

pentru a-mi efectua stagiul era foarte lungă, dar eu știam că 



vreau să vin în România. Am mai fost aici în anii de liceu, în 

Timișoara și Arad, împreună cu părinții și sora mea, și acea 

vizită a avut un impact deosebit asupra mea, așa că România a 

fost opțiunea perfectă”, mărturisește Claire. 

„Chiar din primele zile, oamenii au venit către mine” 

Pentru Claire, stagiul de la Universitatea din Suceava este pe 

final. 

Au fost patru luni pline de provocări pe care le-a îmbrățișat cu 

îndrăzneală, luni pline de imprevizibil, de experiențe noi și 

surprinzătoare. 

„Am ajuns în octombrie la Suceava și chiar din primele zile 

oamenii au venit către mine, i-am simțit că-și doresc să mă 

cunoască, să-mi vorbească. Am fost cazată în cămin, iar asta m-a 

bucurat pentru că am fost permanent în mijlocul studenților, a 

fost o alegere bună pentru mine”, povestește Claire. 

Primele săptămâni de acomodare au trecut mai ușor decât se 

așteptase, și-a depășit rapid ezitările, a intrat în ritmul orașului. 

Cât privește activitatea sa de la Universitatea „Ștefan cel Mare”, 

Claire le-a povestit studenților despre cultura și identitatea 

americană, susținând, totodată, seminarii de Public Speaking, 

pasiune pe care a dezvoltat-o din liceu și pe care a valorificat-o 

în competiții sau dezbateri. 

„Faptul că sunt apropiată ca vârstă de studenții mei m-a ajutat să 

am o interacțiune foarte bună cu ei, am avut o abordare de la egal 

la egal, lejeră, deschisă. Am avut câteva discuții grozave, iar una 

dintre componentele cursului se referă la dezbateri, astfel că 



alegem teme de interes legate de Statele Unite ale Americii – 

media, reclame, cultură, scandalurile de la prezidențiale, 

controlul armelor etc. -  și prezentăm subiectul din diverse 

perspective. Cât despre sesiunile de Public speaking, acestea au 

fost adresate studenților din întreaga universitate, le-am susținut 

în zilele de luni și marți, iar în cazul multor studenți am remarcat 

o îmbunătățire substanțială a abilităților lor, pe parcursul acestui 

semestru”, a  mărturisit Claire. 

O rog să-mi furnizeze câteva trucuri pentru un discurs reușit, 

tânăra precizând că există un cumul de elemente care contribuie 

la asta, începând cu expresia facială, mișcarea mâinilor, poziția 

corpului, limbajul nonverbal, volumul vocii, tonul, conținutul, 

organizarea ideilor, introducerea, concluziile etc. Și să nu uităm 

de zâmbet, desigur, un prim semn de siguranță și control. 

„Mulți subestimează orașul, împrejurimile sau nu au suficientă 

încredere în ei” 

Claire povestește cu drag de colegii săi, care au surprins-o plăcut 

și care au fost dornici să o ajute atât în chestiuni minore, ce țin de 

gospodărire, până la lucruri mai importante. 

„Nu e chiar lucru ușor să te muți pentru o perioadă atât de 

îndelungată, atât de departe, apar diverse frici, nesiguranțe legate 

de limbă, legate de oameni. Dar odată ce am venit aici, am simțit 

că am fost binevenită”, spune tânăra. 

Amintiri plăcute a adunat și din excursiile din județ, din zona de 

munte, din vizitele la mănăstiri, în natură sau la herghelia 

Lucina, din Comuna Moldova-Sulița, unde, spre încântarea sa, a 

experimentat, pentru prima dată, și o plimbare cu sania. 



S-a bucurat de bucate savuroase, de sarmale, papanași sau 

tochitură. La finele lui noiembrie, când sora sa geamănă a 

vizitat-o la Suceava, a așteptat-o cu mici și mămăligă. 

A vizitat Brașovul, Bucureștiul, iar în perioada următoare, până 

va merge la Arad, mai vrea să bifeze Iași și Chișinău. 

Despre neajunsuri povestește repede, în fugă, tot cu zâmbetul pe 

buze, bineînțeles. Amintește de birocrația cu care s-a confruntat, 

de vremea nu tot timpul prietenoasă, despre bariera lingvistică de 

care s-a lovit de câteva ori. 

„Mă simt binecuvântată pentru că am avut parte de această 

experiență. Cred că multe dintre persoanele pe care le-am întâlnit 

aici din păcate subestimează orașul, împrejurimile sau nu au 

suficientă încredere în ei. Pentru mine au fost multe momente 

frumoase și oameni extraordinari. Profesorul Codruț Șerban m-a 

ajutat mult, s-a asigurat permanent că totul e în regulă, a fost 

sprijin real și îi sunt recunoscătoare”, a mai completat Claire. 

În februarie, tânăra va pleca la Arad, unde va preda studenților 

de acolo, iar în iulie se va întoarce în Statele Unite. Vrea să-și 

continue studiile, fiind deja admisă la Drept, la Universitatea 

Harvard. 

 

_______ Aleea șefilor de 

promoție ai USV, 

în parcul de la 

Universitate. 

Președintele PV 
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Actualitate O idee excelentă pusă în practică de Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a fost semnalată de către Dan Acibotăriță, 

președintele filialei Suceava a Partidului Verde. Este vorba 

despre poziționarea de-a lungul aleii principale din parcul Areni 

care duce dinspre strada Universității către sediul USV a 
www.agerpres.ro 



Suceava, Dan 

Acibotăriță 

propune denumiri: 

„Aleea celor 10 cu 

nota 10” 

sau”Aleea 

viitorului” 
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fotografiilor celor 10 șefi de promoție ai USV din anul 2019. O 

imagine frumoasă pentru zona USV din municipiul reședință de 

județ,  trebuie să recunoaștem. 

Dar iată ce ne-a transmis liderul verzilor suceveni, Dan 

Acibotăriță: 

„Pe o alee, care face legătura dintre Parcul Areni al municipiului 

Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare”, sunt prezentate 

trecătorilor, șefii de promoție 2019 ai facultăților sucevene. Este 

un lucru frumos, iar  noi, verzii suceveni o denumim: „Aleea 

celor 10 cu nota 10” sau mai bine spus „aleea viitorului”. 

Ne-am bucurat să vedem altceva într-un oraș destul de închis și 

uneori lipsit de frumusețe, splendoare, bucurie și speranță. 

O țară, o națiune, s-a construit în jurul unei universități. Istoria 

ne-a demonstrat acest lucru, iar cine ignoră un asemenea semn 

este un idivid sau un conducător slab, atât ca și caracter cât și ca 

pregătire. 

Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava nu a fost 

„folosită” în ultimele două decenii așa cum se cuvine de către 

mai marii orașului/județului. Aceștia din urmă nu au avut 

înțelepciunea de a se folosi de știința și priceperea studenților, 

lăsând să se înțeleagă că ei, politicienii suceveni, sunt mai 

știutori, mai pricepuți, iar ceea ce a ieșit se vede. 

Îi felicităm și noi, Suceava smartpress, pe cei 10 tineri minunați 

și cu permisiunea cititorilor, prezentăm o scurtă galerie foto cu 

imagini de pe această însuflețitoare alee din parcul Universității. 
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Echipa de handbal masculin CSU Suceava a participat la sfârșitul 

săptămânii precedente la un puternic turneu de pregătire la Baia 

Mare, alături de trei formații din primul eșalon, este vorba de 

Potaissa Turda, CSM Reșița și gazdele de la Minaur. „Studenții” 

au înregistrat o înfrângere și un rezultat de egalitate, clasându-se 

la final pe locul al treilea. 

În primul joc, formația antrenată de Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei a cedat cu scorul de 23-37 în fața Potaissei Turda, 

formație clasată pe poziția secundă în Liga Națională, după ce 

ardelenii au condus la pauză cu 20-13. 

CSU Suceava: Duman, Turturică – Juverdianu (4 goluri), Kobzii 

(4 goluri), Popia (3 goluri), Furak (3), Leordean (2), Pintilei (2), 

Loic (2), Majic (2), Barb (1), Tofănel, Cozorici, Sora și Popa. 

În finala mică, sucevenii au remizat, 25-25 cu CSM Reșița, după 

un meci foarte echilibrat. La jumătatea disputei adversarii aveau 

avantaj de un gol, 11-10. 

CSU Suceava:Duman (1 gol), Turturică – Leordean (6 goluri), 

Juverdianu (4), Popia (3), Kobzii (3), Loic (3), Furak (2), 

Tofănel (1), Pintilei (1), Majic (1), Cozorici, Alupoaiei, Popa, 

Barb si Sora. 

Gazdele de la Minaur Baia Mare au dispus cu 43-24 de Potaissa 

Turda în finala mare, ocupând primul loc în ierarhia turneului. 

Sucevenii vor susține primul joc oficial din 2020 în deplasare, pe 

data de 2 februarie, împotriva Politehnicii Iași. CSU ocupă 

primul loc în ierarhia Seriei A a Diviziei A, cu un avans de trei 
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puncte în fața celor de la Magnum Botoșani. 

„A fost un turneu puternic în care ne-am verificat potențialul. 

Potaissa Turda a fost o nucă prea tare pentru noi, dar în meciul 

cu Reșița meritam să câștigăm. Vom mai juca două partide 

amicale miercuri și joi în compania echipei din Odorhei” a 

declarat antrenorul formației CSU din Suceava, Adrian Chiruț. 
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Echipa de handbal masculin CSU Suceava a participat joi și 

vineri la un puternic turneu de pregătire la Baia Mare, alături de 

trei formații din primul eșalon, este vorba de Potaissa Turda, 

CSM Reșița și gazdele de la Minaur. „Studenții” au înregistrat o 

înfrângere și un rezultat de egalitate, clasându-se la final pe locul 

al treilea. 

În primul joc, formația antrenată de Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei a cedat cu scorul de 23-27 în fața Potaissei Turda, 

formație clasată pe poziția secundă în Liga Națională, după ce 

ardelenii au condus la pauză cu 20-13. 

CSU Suceava: Duman, Turturică – Juverdianu (4 goluri), Kobzii 

(4 goluri), Popia (3 goluri), Furak (3), Leordean (2), Pintilei (2), 

Loic (2), Majic (2), Barb (1), Tofănel, Cozorici, Sora și Popa. 

În finala mică, sucevenii au remizat, 25-25 cu CSM Reșița, după 

un meci foarte echilibrat. La jumătatea disputei adversarii aveau 

avantaj de un gol, 11-10. 

CSU Suceava:Duman (1 gol), Turturică – Leordean (6 goluri), 

Juverdianu (4), Popia (3), Kobzii (3), Loic (3), Furak (2), 



Tofănel (1), Pintilei (1), Majic (1), Cozorici, Alupoaiei, Popa, 

Barb si Sora. 

Gazdele de la Minaur Baia Mare au dispus cu 43-24 de Potaissa 

Turda în finala mare, ocupând primul loc în ierarhia turneului. 

„A fost un turneu foarte util pentru noi pentru că am avut parte 

de două meciuri tari. Băieții noștri s-au mișcat bine și e clar că 

suntem în progres. Poate doar în partida cu Potaissa Turda am 

dat puțin înapoi, dar cu această ocazie și ei au văzut cum e să joci 

cu echipa aflată pe locul secund în Liga Națională. Plusul de 

forță al ardelenilor a fost vizibil, iar în momentul în care ei au 

început să joace puțin mai agresiv am pierdut ritmul. În meciul 

cu CSM Reșița am condus tot timpul și doar lipsa noastră de 

experiență a făcut să fim egalați pe final. Oricum, a fost o 

experiență pozitivă, care ne-a făcut să ne dăm seama unde ne 

aflăm. Până la începutul oficial de campionat vom mai face două 

partide de pregătire, miercuri după-amiază și joi dimineață cu 

gruparea din Odorhei”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț. 

Sucevenii vor susține primul joc oficial din 2020 în deplasare, pe 

data de 2 februarie, împotriva Politehnicii Iași. CSU ocupă 

primul loc în ierarhia Seriei A a Diviziei A, cu un avans de trei 

puncte în fața celor de la Magnum Botoșani. 

 

_______ Talida Sfârghiu, 

Erzilia Țâmpău și 

Asociația 

Județeană de 

Atletism Suceava, 

www.svnews.ro 
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Sport Federația Română de Atletism și-a desemnat laureații anului 

2019 într-un cadru festiv, cu prilejului unei ceremonii găzduite la 

finele săptămânii trecute de Hotelul Ramada Parc, din București. 

În prezența a numeroase oficialități din lumea sportului și 

administrației locale, a numeroși campioni europeni, mondiali și 



printre remarcații 

anului 2019 

olimpici, forul atletic național i-a recompensat pe cei mai buni 

atleți, antrenori, manageri de club, conducători de asociații 

județene și recordmeni care au performat pe durata anului trecut. 

[…] 

Aruncătorul de disc Alin Firfirică, care a fost legitimat până la 

începutul anului trecut la Clubul Sportiv Universitar din 

Suceava, a fost desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai 

bun atlet senior din România. 

Pentru prima dată, Asociația Județeană de Atletism Suceava  

urcă pe podiumul de premiere asociația este condusă de doamna 

conferențiar universitar dr. Elena Vizitiu. […] 

Doresc să mulțumesc pentru sprijinul acordat în organizarea 

tuturor competițiilor atletice domnului Primar Ion Lungu și 

domnului Viceprimar Lucian Hașorvschi de la Primăria 

Municipiului Suceava, domnului Petru Enache de la Direcția 

Județeană de Tineret și Sport, domnului Rector Popa Valentin de 

la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, domnului 

Director Băițan Vasile și domnului Director Adjunct Gherasim 

Valerică de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, domnului 

Președinte Florin Florea și doamnei Director de Marketing Laura 

Pazari  la Federația Română de Atletism. 

Dintre cele mai importante realizări ale asociației în 2019 ar fi 

organizarea unui număr mare de competiții județene, 

interjudețene, naționale și internaționale. Vom continua 

organizarea unor activități sportive de tradiție „Crosul Sucevei; 

Grand Prix  Cristina Casandra  și Cupa Sucevei”a declarat 

Președinta AJA, conf. univ.dr. Elena Vizitiu. [..] 



 


