
Revista presei– VINERI, 7 FEBRUARIE 2020 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

 

Gabriel 

Toderașcu 

 

 

Primarul Ion 

Lungu și rectorul 

Valentin Popa au 

oferit garanția 

Consiliului Local 

și a USV că vor 

susține echipa 

CSU din Suceava 

în lupta pentru 

promovare 

 

  

 

 

 

 

www.monitorulsv.ro 

07.02.20 

 

 

Sport local 

 

 

La mijlocul acestei săptămâni, primarul Sucevei, Ion Lungu, 

împreună cu rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin 

Popa, au fost prezenți la antrenamentul echipei de handbal 

masculin CSU Suceava pentru a oferi garanția instituțiilor pe care 

le reprezintă în efortul de promovare în primul eșalon valoric. 

Suceava are în acest sezon competițional două formații sportive 

care au șansa să acceadă în eșalonul valoric superior. 

Foresta Suceava are posibilitatea de a urca din Liga a III-a în cea 

de-a doua de fotbal, iar CSU Suceava, la handbal, are ocazia de a 

reveni în Liga Națională. Dacă gruparea fotbalistică este pe locul 

secund în clasamentul seriei I, handbaliștii ocupă primul loc în 

Seria A din eșalonul secund. 

„Am venit să facem cunoștință în primul rând și apoi pentru a 

garanta faptul că Primăria și Consiliul Local Suceava vor oferi 

condiții optime pentru a ataca promovarea în Liga Zimbrilor. În 

acest an avem cel mai mare buget destinat handbalului, două 

milioane de lei. Avem, de asemenea, la dispoziție, 100.000 de euro 

pentru schimbarea iluminatului sălii <Dumitru Bernicu>. În 

următoarea pauză competițională vom rezolva și acest lucru. În al 

treilea rând, pot să spun că sunt optimist în legătură cu începerea 

lucrărilor la Sala Polivalentă. Ne aflăm în momentul procedurilor 
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de licitare pentru realizarea proiectului și a studiului de 

fezabilitate. Avem cinci oferte pentru aceste proiecte și sperăm că 

vom putea începe lucrările efective la finele acestui an. Așa cum 

știți, va fi o sală mare, de 5.000 de locuri, și ea va fi destinată în 

principal echipei de handbal masculin. Anul trecut a fost unul 

dificil pentru echipa de seniori a orașului, însă o parte din jucătorii 

cu experiență au plecat și le mulțumim pentru ce au făcut pentru 

handbalul sucevean. Noi am ales să întinerim echipa și cred că am 

făcut bine. Obiectivul este promovarea în Liga Națională și 

revenirea la performanțele din trecut”, a declarat primarul 

Sucevei, Ion Lungu. 

Alături de Consiliul Local și Primăria Municipiului Suceava, unul 

dintre principalii susținători ai echipei de handbal masculin este 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

„Rezultatele din acest sezon competițional sunt promițătoare și ne 

oferă încredere pentru atingerea obiectivului propus, promovarea. 

Anul trecut a fost unul bun din punct de vedere financiar și 

mulțumim Primăriei și Consiliului Local pentru sprijin. 

USV are prevăzut un buget de excepție în acest an pentru echipa 

de handbal masculin CSU Suceava. Suntem pe un drum bun și 

sunt optimist în ceea ce privește promovarea, menținerea în Liga 

Națională și apoi calificarea în play-off, și sper să facem 

inaugurarea sălii polivalente cu un meci din Cupele Europene”, a 

declarat rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Valentin Popa. 
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La rândul său, antrenorul Adrian Chiruț a salutat prezența 

primarului Ion Lungu și a rectorului Valentin Popa la ședința de 

pregătire de ieri a echipei. 

„Mă bucur mult că jucătorii noștri au avut posibilitatea să simtă 

pe viu susținerea pe care Consiliul Local, Primăria și Universitatea 

din Suceava o oferă echipei de handbal. Le mulțumim pentru 

sprijin și-i asigurăm de faptul că facem toate eforturile pentru 

atingerea obiectivului propus, promovarea în Liga Națională”, a 

precizat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț. 
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________ Ediția din ianuarie 2020 a clasamentului mondial al universităților 

realizat de Cybermetrics (Spania) plasează Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava pe locul 110 între universitățile și 

instituțiile de învățământ superior din Europa Centrală și de Est. 

Este o urcare cu 26 de poziții față de anul 2019, și pe locul 12 între 

cele 101 instituții de învățământ superior din România, poziție 

ocupată și în anul precedent. 
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Suceava 

Centrul de Studii Asiatice de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava (USV), împreună cu Casa Româno-Chineză Suceava 

organizează sâmbătă, 8 februarie, ora 14:00, în corp D, amfiteatrul 

D 201, prelegerea „Expresivitatea scrierii  chineze”, susținută de 

Deacu Daniel, student la Beijing Language and Culture 

University. Vor fi abordate subiecte precum istoria și evoluția 

scrierii chineze, stilurile de caligrafie, structură și semnificație. 

Potrivit reprezentanților Centrului de Studii Asiatice din cadrul 

USV, interesul sucevenilor pentru limba, cultura și civilizația 

chineză a crescut în ultima perioadă. La evenimentele organizate 



de aceștia, au participat atât elevi de școală primară și generală, 

cât și profesoarele acestora, fiind atrași de evantaiele chinezești și 

alte obiecte tradiționale, dar și curioși să își vadă scris numele în 

chineză. De fapt, acest interes al elevilor a stat la baza deciziei de 

a organiza cursuri de limbă chineză în acest an, în mod gratuit. 

„Peste 100 de cursanți s-au înscris deja. Sperăm ca lecțiile de 

limba chineză și organizarea de evenimente tradiționale să 

trezească interesul cât mai multor suceveni pentru cultura Chinei”, 

au precizat reprezentanții Centrului de Studii Asiatice. 

Tot în scopul promovării limbii, culturii și civilizației chineze, a 

fost organizată în data de 31 ianuarie Gala Culturii Chineze. În 

cadrul evenimentului au fost organizate o expoziție personală de 

pictură și caligrafie chinezească, semnată de Daniel Deacu, care a 

relatat și o serie de povestiri din și despre China. Din programul 

Galei au mai făcut parte un recital de poezie chinezească, susținut 

de Liu Qian, profesoară de limba chineză, și un mini concert de 

muzică chinezească al Royal Cvartet. Moderatorul evenimentului 

a fost Alina Deacu, profesoară de cultură și civilizație chineză la 

Centrul de Studii Asiatice. „Această gală s-a alăturat unei serii de 

evenimente organizate de centre și asociații culturale din toată țara 

în preajma Festivalului Primăverii, care a început anul acesta pe 

25 ianuarie, ziua în care s-a sărbătorit Anul Nou Chinezesc”, 

menționează reprezentanții Centrului de Studii Asiatice. 

În anul 2015, coordonatorii Centrului de Studii Asiatice de la 

Suceava, lector univ.dr. Marilena-Oana Nedelea și conf.univ.dr. 

Alexandru-Mircea Nedelea au publicat la editura Ars Docendi a 

Universității București cartea intitulată „China”. Ca urmare a 

interesului românilor pentru această temă, autorii anunță 

coordonarea unui nou volum, intitulat „Despre China”, la care 



sunt invitați să contribuie cu articole toți cei interesați de acest 

subiect. 
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Actualitate Observatorul Astronomic din Suceava va fi transferat la 

Universitatea Suceava, care în prezent îl are în administrare, 

contrar unei hotărâri de guvern din anul 2007, prin care acesta 

trebuia să fie trecut în administrarea Muzeului Bucovinei. 

Astfel, în urma demersurilor făcute de președintele  CJ Suceava, 

Gheorghe Flutur, Guvernul a inițiat procedura prin care 

Observatorul Astronomic din Suceava să treacă la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

„O veste bună pentru Universitate, o veste bună pentru elevi și 

studenți, o veste bună pentru suceveni! Pentru punerea în valoare 

a acestui obiectiv, pentru a încuraja performanța tinerilor 

cercetători, olimpicii noștri de aur, pentru a le putea oferi în 

continuare cele mai bune condiții de pregătire, dar și pentru a 

răspunde interesului publicului, aceasta este cea mai bună soluție” 

a precizat Gheorghe Flutur. 

Hotărârea de guvern prin care se transferă Observatorul 

Astronomic în proprietatea CJ Suceava arată explicit că acesta va 

fi administrat de Muzeul Bucovinei. 

În 2014, Curtea Constituțională a României (CCR) a statuat că 

administrațiile publice locale nu pot transmite în administrare 

bunuri decât unor instituții aflate în subordinea acestora și ar fi 

trebuit ca CJ Suceava să-și revizuiască poziția încă după această 

decizie a CCR. 

În aceste condiții, Consiliul Județean Suceava a discutat în 

decembrie 2018 un proiect de hotărâre prin care Observatorul 



Astronomic să treacă în administrarea Muzeului Bucovinei, dar 

aceasta a fost respinsă. La vremea respectivă, președintele CJ 

Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că va trebui găsită „o soluție 

corectă”, respectiv emiterea unei noi hotărâri de guvern prin care 

Observatorul Astronomic să treacă în administrarea USV. 
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altele Valentin Popa, aici împreună cu prorectorul Ștefan Purici, a fost 

reales rector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava: „Îți spun 

ceva, dar te rog foarte mult să nu interpretezi. Mă bucur că le-am 

dat peste nas celor care spuneau că nu fac mulți purici în funcția 

de rector”. 

 


