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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea începând din această 

toamnă 7 noi programe de studiu. Consiliul Național ARACIS și-a dat 

avizul, astfel încât începând cu anul de studiu 2020-2021 studenții vor 

putea opta pentru noile programe. 

Noile programe sunt Echipamente și sisteme medicale (licență), 

Echipamente și sisteme pentru autovehicule (licență), Științe 

gastronomice (licență), Resurse umane (licență), Energetică și 

tehnologii informatice (licență), Securitatea cibernetică (master), 

Globalizare și diplomație economică (master). 

Tot din toamnă, vor fi și alte două noi programe la master, respectiv 

Media digitală (licență) și Drept penal și criminalistică. 

„Avem toate motivele să fim optimiști și susțin că suntem pe drumul 

corect. Cu noile programe aprobate în ședințele din acest an, 

înseamnă mai mult de 10% programe noi în oferta academică USV din 

acest an, iar asta nu poate decât să ne facă să îndemnăm viitorii 

studenți să opteze pentru a-și continua studiile la Suceava”, a declarat 

prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorectorul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava. 
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_____ Șase universitari 

suceveni au fost 

selectați pentru a 

face parte din 

componența unor 

comisii de 

specialitate ale 

CNATDCU pentru 

mandatul 2020-

2024 
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_____ Ministerul Educației și Cercetării a informat, vineri, într-un comunicat 

de presă, că a aprobat, prin ordin, Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 

și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pentru mandatul 2020-2024, 

fiind finalizată și selecția membrilor CNATDCU pentru mandatul 2020-

2024. 

Șase universitari suceveni, între care și trei dintre prorectorii USV, fac 

parte din unele comisii de specialitate ale CNATDCU. 

Astfel, din Comisia de Inginerie electronică și telecomunicații face 

parte, în calitate de vicepreședinte, prorectorul cu activitatea 

științifică de la  Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr. 

Mihai Dimian. 

Din Comisia de Ingineria resurselor vegetale și animale face parte, în 

calitate de membru, prof.univ.dr. Mircea –Adrian Oroian, decanul 

Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul USV. 

Din Comisia de Sociologie, științe administrative și științe ale 

comunicării face parte, în calitate de membru, Directorul DDSA prof. 

univ. dr. hab. Ștefan Antonio Sandu din cadrul Facultății de Drept și 

Științe Administrative-USV, din Comisia de Științe Economice și 

Administrarea Afacerilor face parte, în calitate de membru, 

prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, prorector al USV cu baza materială 

și probleme studențești . 

Din Comisia de Filologie face parte, în calitate de membru, 

prof.univ.dr. Mircea Diaconu, prorector al USV cu activitatea didactică 

și asigurarea calității, iar din Comisia de Filosofie face parte 

conf.univ.dr. Bogdan Popoveniuc, din cadrul Departamentului de 
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Științe Umane și Social-politice al Facultății de Istorie și Geografie, 

USV. 

În comunicatul de presă al MEC se precizează că noua structură a 

CNATDCU a fost stabilită prin ordinul ministrului Educației și Cercetării 

nr. 4.621/2020 (trimis spre publicare în Monitorul Oficial al României). 

Conform sursei citate,  principalele modificări ale regulamentului de 

organizare și funcționare se referă la structura CNATDCU, respectiv la 

înființarea panelurilor pe domenii fundamentale, care grupează 

comisiile de specialitate arondate unui domeniu fundamental; la 

reorganizarea comisiilor de Sociologie, științe politice și administrative 

și Științe militare, informații și ordine publică în Sociologie, științe 

administrative și științe ale comunicării, respectiv Științe politice, 

studii de securitate, științe militare, informații și ordine publică, la 

modificarea denumirii unor comisii arondate panelului 2 – Științe 

inginerești și panelului 5 – Științe umaniste. 

[…] 

„Un procent cumulativ de până la 50% din totalul membrilor este 

asigurat de reprezentanți din alte șase universități: Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și 

Academia de Studii Economice din București. 

Interesul membrilor universităților menționate se corelează cu 

distribuția instituțională a tezelor de doctorat evaluate de CNATDCU 

în perioada 2016-2020: Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

și Universitatea din București au înregistrat fiecare procente de 

aproximativ 10% din totalul tezelor de doctorat evaluate, urmate de 

UMF „Carol Davila” din București cu aproximativ 7% și Universitatea 



Politehnica din București cu 5,6%. Cumulativ, până la 50% din tezele 

de doctorat evaluate în mandatul 2016-2020 au fost realizate de 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Academia de Studii 

Economice din București, Universitatea de Vest din Timișoara și 

Academia Română” , mai informează MEC. 

_____ Suceava a ieșit, în 

luna iunie, din topul 

noilor îmbolnăviri 

COVID-19 

www.monitorulsv.ro 
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Local Evoluția epidemiologică pozitivă din județul Suceava, din ultimele 

săptămâni, este reflectată nu doar de numărul mai scăzut de pacienți 

COVID-19 din spitalele sucevene, comparativ cu lunile precedente, ci 

și de poziția ocupată de județul Suceava în clasamentele naționale din 

perioada 1-27 iunie. Avem în vedere atât numărul de cazuri 

înregistrare la mia de locuitori, cât și numărul total de cazuri 

înregistrate în această lună. Astfel, cu 0,73, Suceava ocupă locul 4 în 

ce privește numărul de noi cazuri la mia de locuitori, în perioada 1-27 

iunie, după Vrancea cu 1,20, Brașov cu 1,16 și Argeș cu 0,78.  Dacă se 

analizează numărul total de cazuri noi din luna iunie, adică 454 de 

cazuri noi, Suceava este pe locul 3, după municipiul București, care 

are 991 cazuri noi, și județul Brașov, cu 643. 

Distribuția numărului de cazuri noi COVID-19 la mia de locuitori 

pentru perioada 1-27 iunie este reprezentată pe harta de mai jos 

(figura 1) pentru fiecare județ din România, realizată împreună cu 

conf.univ.dr. Ionuț Cristea, prin prelucrarea datelor oficiale publicate 

de Grupul de Comunicare Strategică, pe www.mai.gov.ro. 

O situație alarmantă se înregistrează în Republica Moldova, unde 

numărul de cazuri a crescut cu 7.720 în perioada 1-27 iunie, 

comparativ cu o creștere de 6.625 de cazuri în România, în aceeași 

perioadă. Aceasta, în condițiile în care populația rezidentă în România 

este de 7 ori mai numeroasă decât cea rezidentă în Republica 

Moldova. Situația din Republica Moldova a fost obținută prin 

prelucrarea datelor oficiale publicate de www.msmps.gov.md.  



Menționăm că mai mult de 1000 dintre studenții Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava provin Republica Moldova, ceea ce ne determină 

să monitorizăm cu atenție și situația epidemiologică de acolo și să-i 

consiliem în această perioadă mai dificilă. 

Rata de transmitere a virusului în județul Suceava este subunitară 

O analiză avansată a datelor existente poate genera și o estimare a 

ratei efective de transmitere a virusului (Rt) la nivelul județelor din 

România, indicator folosit și în țările din vestul Europei și din America 

de Nord pentru a determina perspectiva de evoluție a pandemiei. 

Intuitiv, rata de transmitere Rt reprezintă numărul mediu de pacienți 

infectați de la un singur caz, putând astfel estima că o rată de 

transmitere supraunitară indică perspectiva de creștere a epidemiei, o 

rată de transmisie subunitară indică faptul că epidemia se află în 

scădere. O rată de transmisie apropiată de 1 indică o anumită 

perspectivă neutră în ce privește evoluția epidemie. 

Modelul implementat împreună cu șef lucrări dr. Cătălin Roibu a 

folosit anumite distribuții statistice standard la nivel internațional 

pentru perioada de incubație a infecției COVID-19, durata dintre 

apariția simptomelor și raportarea cazurilor, precum si pentru timpul 

de transmisie de la caz la următorii pacienți. Rezultatele obținute 

pentru județele României la data de 26 iunie sunt prezentate în figura 

2, atât pentru rata cea mai probabilă de transmitere, cât și pentru 

intervalul potențial de variație a acesteia.  

În județul Suceava, se estimează o valoare de 0,73 a ratei de 

transmitere a virusului (cu un interval potențial de variație între 0,1 și 

1,3), ceea ce oferă o perspectivă pozitivă cu privire la evoluția 

pandemiei în zonă pentru perioada imediat următoare. Pentru aceste 

simulări au fost folosite și date centralizate pe pagina web 

coronavirus.casajurnalistului.ro.  Subliniem faptul că aceste 



perspective la nivel județean au ca referințe situațiile curente din 

județele respective (ilustrate, spre exemplu, în harta de la figura 1) și 

trebuie interpretate în contextul specific. O variantă actualizată a 

modelului, incluzând și o validare pe baza datelor și rezultatelor din 

SUA, se află în curs de implementare la USV. 

În concluzie, județul Suceava a ieșit din topul infectărilor cu virusul 

SARS-CoV-2 în luna iunie și există perspective pozitive cu privire la 

evoluția pandemiei în zonă. (prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) 



Sandrinio 

Neagu 

Proiect al USV, 

finanțat cu 1,2 

milioane de euro de 

Guvernul Norvegiei 
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Local Un important proiect în domeniul cercetării a fost accesat de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Este vorba de un grant de 

1,2 milioane de euro din partea Guvernului Norvegiei, care se va 

derula în parteneriat USV cu Universitatea din Bergen și Universitatea 

de Științe și Tehnologii din Trondheim. 

Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorectorul Universității „Ștefan cel 

Mare”, consideră că acest proiect este important nu doar din punct 

de vedere al cuantumului finanțării, ci și prin prisma poveștii din 

spatele lui. 

„Povestea începe cu un coleg care s-a întors din Marea Britanie cu un 

doctorat în literatură la Universitatea din Glasgow și, deși a avut 

rezultate excelente în direcția lui de cercetare, a decis să se îndrepte 

către o altă direcție apărută recent în cercetarea internațională: 

Neuroestetica. Astfel, cu o finanțare de la universitate, cu alta de la 

Minister și cu un împrumut de la bancă, Tudor Bălinișteanu a studiat 

anul trecut la primul masterat din lume în domeniul Psihologiei Artei, 

Creativității și Neuroesteticii, înființat la Universitatea din Londra. În 

același timp, la USV, am dezvoltat împreună primul laborator de 

neuroestetică din România care și-a început activitatea în urmă cu 

câteva luni și iată că a câștigat deja o competiție majoră de cercetare 

pentru un proiect interdisciplinar care își propune să analizeze în ce 

măsură percepția estetică este determinată, pe de o parte, de 

fenomene neurobiologice universale, iar, pe de alta parte, de 

contextele culturale în care mecanismele neurobiologice sunt 

implementate”, a dezvăluit prof. univ. dr. Mihai Dimian. 



 

Oana Nuțu Condițiile USV 

pentru candidații 

din Ucraina și 

Republica Moldova 

care vor participa la 
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Suceava Românii de pretutindeni trebuie să se prezinte fizic pentru a depune 

dosarele de înscriere, în timp ce absolvenții de liceu din țară au 

posibilitatea de a transmite documentele online. O altă condiție 

importantă pe care trebuie să o îndeplinească candidații din Ucraina și 

Republica Moldova este izolarea timp de 14 zile înaintea prezentării în 

campusul USV pentru admiterea din acest an. Drept urmare, ei vor 

completa o declarație pe propria răspundere în acest sens și vor 

prezenta o adeverință medicală care să ateste starea lor de sănătate 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a stabilit modalitatea 

în care se va organiza admiterea românilor de pretutindeni la 

facultățile sucevene, în condițiile pandemiei de coronavirus. Viitorii 

candidați trebuie să se prezinte fizic pentru a depune dosarele de 

înscriere, în timp ce absolvenții de liceu din țară au posibilitatea de a 

transmite documentele online. Totuși, universitarii suceveni au găsit o 

soluție de compromis pentru tinerii din Ucraina și Republica Moldova 

care vor să urmeze cursurile uneia din cele 10 facultăți din cadrul USV, 

dar nu sunt dispuși să vină în Suceava pentru a se înscrie la admiterea 

din acest an. Ei au la dispoziție varianta depunerii dosarelor la sediile 

USV din cele două țări, cu precizarea că toate actele trebuie să fie în 

original. 

Astfel, pentru Românii de pretutindeni admiterea se realizează doar 

ON-SITE, așa cum subliniază conducerea USV în anunțul ce cuprinde 

informațiile despre admiterea candidaților din rândul absolvenților de 

peste Prut. Absolvenții de Bacalaureat din Ucraina vor putea depune 

dosarele cu acte în original fie la sediul universității sucevene, fie la 

centrul de înscriere al USV din Cernăuți, în luna august sau 

septembrie. Comisia de înscrieri va prelua dosarele candidaților, cu 

actele în original, după ce etnicii români din Ucraina vor intra în 



posesia diplomelor de bacalaureat. În cazul absolvenților de 

Bacalaureat din Republica Moldova, dosarele de admitere vor putea fi 

depuse atât la sediul universității, cât și la centrele de înscriere ale 

USV din RM, și anume Chișinău, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, str. 

Florilor nr.4 b. Sângerei, Liceul „Mihai Eminescu”, str. Independenței 

nr.109. Dosarele candidaților, cu actele în original, vor fi preluate 

după data de 5 iulie, când absolvenții basarabeni vor intra în posesia 

diplomelor de bacalaureat. 

O altă condiție importantă pe care trebuie să o îndeplinească 

candidații din Ucraina și Republica Moldova este izolarea timp de 14 

zile înaintea prezentării în campusul USV pentru admiterea din acest 

an. Drept urmare, ei vor completa o declarație pe propria răspundere 

în acest sens și vor prezenta o adeverință medicală care să ateste 

starea lor de sănătate. 

„Pentru a participa la admiterea în învățământul superior, în condițiile 

în care aceasta implică intrarea pe teritoriul României și desfășurarea 

unor probe/examene la sediul USV, candidații din afara granițelor țării 

trebuie să prezinte: declarație pe proprie răspundere care să ateste că 

participantul a respectat regimul de izolare/ carantină și nu a avut 

contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV2 în ultimele 

14 zile; adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă 

starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente 

personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV-2”, precizează 

reprezentanții USV. 

Sesiunea de admitere din luna iulie pentru ciclurile de studii 

universitare de licență, master și conversie profesională, începe cu 

înscrierea candidaților, care va avea loc în perioada 6-15 iulie, pentru 

specializările unde există probe, și 6-17 iulie pentru specializările unde 

nu există probe. Înmatriculările se vor face în perioada 20-29 iulie, iar 



rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie. 

USV scoate la concurs pentru admiterea din acest an 2.975 de locuri 

pentru programele de licență ZI, dintre care 300 sunt locuri destinate 

Românilor de pretutindeni, și 1.482 locuri pentru programele de 

masterat, 150 dintre acestea fiind alocate candidaților proveniți din 

Ucraina și Republica Moldova. 

Oana Șlemco Cum s-a desfășurat 

primul curs festiv 

organizat în campus 

de o universitate 

din România. 

Absolvenții și-au 

asortat măștile de 

protecție cu robele 

www.adevarul.ro 
26.06.20 

Orașul tău / 
Suceava 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat primul curs 

festiv în campus, în anul pandemic 2020. Aproape 200 de persoane au 

participat la evenimentul care a avut loc în aer liber. 

Nici măcar pandemia de COVID-19 n-a putut să-i oprească pe 

absolvenții Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul 

Universității Ștefan cel Mare din Suceava să organizeze cursul festiv. 

Evenimentul s-a desfășurat în aer liber, în parcarea de lângă 

Observatorul Astronomic.  

Chiar dacă au avut emoții, chiar dacă s-au bucurat să se revadă după o 

lungă perioadă de timp, cei 200 de participanți au respectat cu 

strictețe regulile de distanțare sanitară. Au acceptat să li se măsoare 

temperatura.  

Toți au purtat măști de protecție, unele personalizate, asortate cu 

roba. Înainte să înceapă ceremonia de absolvire, din boxe se auzea un 

mesaj înregistrat care îndemna la respectarea distanței sanitare. De 

astfel, inclusiv bureții de la microfoane au fost înlocuiți după fiecare 

vorbitor.  

În ciuda atmosferei apăsătoare cauzate de numeroasele restricții 

impuse pentru prevenirea infectării cu SARS - CoV-2, tinerii au reușit 

să-și păstreze entuziasmul.  

La ceremonie a participat și prof.univ.dr.ing. Valentin Popa. Între 
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altele, le-a spus participanților unde a apărut pentru dată obiceiul 

purtării robelor. „ Robele pe care le purtați au devenit oficiale în 1222. 

Peste doi ani se împlinesc 800 de ani. Tocile au apărut mai târziu, 

peste 300 de ani. Gestul aruncării tocilor în aer are 108 ani. A apărut 

în 1912, în SUA”, a declarat rectorul.  

Rând pe rând, absolvenții au urcat pe scenă ca să-și ridice diplomele. 

Evelina Sauciuc a făcut două drumuri. Tânăra a terminat două 

specializări în mod simultan. A făcut Drept și Poliție Locală. Ne-a spus 

că a decis să se înscrie la Poliție Locală când era în anul II la Drept. 

Părinții săi au încurajat-o, însă, în același timp, au asigurat-o că dacă 

renunță la una dintre facultăți nu este nicio rușine. Tânăra nu numai 

că nu a renunțat, nu a avut nici măcar o restanță pe parcursul anilor 

de studiu. „M-am gândit că voi avea mai mult succes pe piața muncii”, 

a spus absolventa. 

 

_____ Proiectul „Educație 

timpurie incluzivă și 

de calitate – ETIC”, 

la USV 

www.agerpres.ro 
26.06.20 
 

_____ În cadrul proiectului „Educație timpurie incluzivă și de calitate – ETIC”, 

cod proiect POCU/446/6/22, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, în calitate de Partener 3 în proiect, organizează un program 

de formare continuă a specialistului pentru educație timpurie cu titlul 

„Educație timpurie incluzivă și de calitate”(5 module, 100 de ore, 25 

de credite). Acest program vine în întâmpinarea cerințelor europene 

privind dezvoltarea competențelor personalului didactic în domeniul 

organizării procesului educațional la vârstele timpurii, fiind axat pe 

oportunitatea dezvoltării competențelor cadrelor didactice care 

predau în învățământul preșcolar și antepreșcolar. 

Scopul programului: 

- dezvoltarea competențelor personalului didactic din învățământul 

preuniversitar (antepreșcolar și preșcolar) în ceea ce privește 

www.stirilevivafm.ro 
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proiectarea și organizarea procesului educațional la vârstele timpurii, 

cu precădere adresate preșcolarilor, prin actualizarea și aprofundarea 

conținuturilor tematice pentru a asigura exercitarea rolurilor 

profesionale în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor 

personalului didactic la schimbările legislative, normative și 

curriculare la nivelul educației timpurii și pentru a asigura calitatea în 

educație. 

Obiectivele programului: 

- Dezvoltarea capacității de utilizare adecvată a teoriilor și conceptelor 

specific științelor educației adaptate nevoilor de dezvoltare și 

educație ale antepreșcolarilor, 

- Dezvoltarea capacității de explicare și interpretare a proceselor, 

proiectelor, precum și a conținuturilor teoretice și practice specific 

educației antepreșcolarilor; 

- Dezvoltarea și exersarea unor bune practici în proiectarea, 

conducerea și evaluarea activităților educaționale specifice; 

- Dezvoltarea capacităților de utilizare a unor metode, tehnici și 

instrumente specific educației centrate pe copil; 

Categorii de beneficiari: 

- beneficiari direcți: cadre didactice din învățământul preșcolar și 

antepreșcolar indiferent de forma de studiu absolvită (studii medii, 

învățământ superior de scurtă durată, învățământ superior de lungă 

durată, conversie profesională), care dețin funcție didactică (profesor 

învățământ preșcolar/institutor/educator/educator-puericultor) 

- beneficiari indirecți: comunitatea educațională (antepreșcolari, 

părinți, agenți educaționali care oferă servicii educaționale în instituții 



de învățământ preșcolar și antepreșcolar). 

[…] 

Contact: 
site : https://proiect-etic.usm.ro 
email: proiect.etic@usm.ro 
telefon: +40 230 216 147 / int.132 
fax:+40 230 520 080 
Coordonator Partener 3, 
Conf.univ.dr. Otilia CLIPA 
 

Cosmin 

Romega 

Un nou spectacol, în 

triplă premieră, 

pregătit de Teatrul 

„Matei Vișniec” 

Suceava 

www.monitorulsv.ro 
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Ultima ora 
local 

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță intrarea în 

producție a unui nou spectacol care va avea premiera în data de 18 

iulie 2020 – „Tragicomedia lui Don Cristóbal și a Rositei”, de Federico 

García Lorca. 

TMMVS anunță astfel o triplă premieră: 

    Premieră la nivel național în ceea ce privește montarea piesei 

„Tragicomedia lui Don Cristóbal și a Rositei”, de Federico García Lorca; 

    Prima traducere în limba română a acestui text sub semnătura 

Laviniei Seiciuc, lector universitar la Catedra de Spaniolă din cadrul 

Universității „Ștefan Cel Mare” Suceava; 

    Prima producție a teatrului sucevean în aer liber în contextul noilor 

condiții impuse de pandemie. 

[…] 

Anca Nechita Școala de vară 

pentru tineri 

cercetători filologi 

Fețele ironiei în 

www.somaxtv.com 
26.06.20 

Cultural local Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, în 

parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

(Facultatea de Litere, Departamentul de literatura română și teoria 

literaturii), organizează, on-line, în perioada 29 iunie-3 iulie 2020, 



literatură și critică la 

Memorialul Ipotești 

Școala de vară pentru tinerii cercetători filologi (masteranzi și 

doctoranzi) „Fețele ironiei în literatură și critică”. 

Deschiderea Școlii va avea loc luni, 29 iunie, la ora 14.00. Programul 

zilnic al Școlii de vară conține câte două blocuri de activități: 

programe (video) accesibile pe site-ul Memorialului Ipotești (între 

orele 10.00 și 13.00); program on-line desfășurat pe Skype (între orele 

14.00 și 19.00). 

Programele (video) accesibile pe site-ul Memorialului Ipotești includ: 

conferințe ținute în cadrul Colocviilor de exegeză literară și al Zilelor 

Eminescu la Ipotești (Rodica Zafiu, Mihai Zamfir, Al Cistelecan, Radu 

Vancu, Bogdan Crețu); filme din arhiva Memorialului Ipotești; discuții 

de la întâlnirile „Poeți în dialog” și CreativLit (Ana Blandiana, Nora 

Iuga, Ioan Es. Pop, Dan Sociu, Cosmin Perța); prezentări ale 

Memorialului Ipotești. 

Programul desfășurat pe Skype cuprinde: 

    conferințe ale profesorilor din centre universitare și academice din 

Cluj-Napoca (prof. univ. dr. Ioana Bican; cerc. dr. Ligia Tudurachi), 

Timișoara (prof. univ. dr. Otilia Hedeșan), Viena (lect. dr. hab Florin 

Oprescu), Roma (prof. univ. dr. Luisa Valmarin), Bălți (conf. univ. dr. 

hab. Maria Șleahtițchi), Suceava (prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu), 

urmate de discuții; 

    ateliere, la care participă doctoranzi și masteranzi de la: 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Universitatea de Vest 

din Timișoara; Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Universitatea de Stat 

„Dimitrie Cantemir” din Chișinău. 

    În cadrul Școlii de vară pentru tinerii cercetători filologi (masteranzi 



și doctoranzi) „Fețele ironiei în literatură și critică”, se va organiza (pe 

3 iulie, la ora 14.00) ediția din iulie a întâlnirilor „Poeți în dialog”, la 

care este invitat poetul Andrei Doboș. Dialogul va fi moderat de Lucia 

Țurcanu. 

_____ CSU din Suceava a 

reluat pregătirile 

pentru barajul de 

promovare în Liga 

Națională 

www.ziar.com 
26.06.20 
 

Știri Gruparea de handbal masculin CSU din Suceava a reluat la finele 

săptămânii trecute pregătirile pentru turneul de promovare în Liga 

Națională, care urmează să se desfășoare la sfârșitul lunii iulie sau 

începutul lunii august. La primul antrenament desfășurat pe terenul 

sintetic din complexul Universității „Ștefan cel Mare” au răspuns 

prezent un număr de 21 de jucători. 

Dintre cei nouă jucători transferați în această vară au ajuns la Suceava 

cinci, este vorba de portarii Darius Makaria și Ștefan Grigoraș, 

extrema Alin Câmpan și interii Valentin Anton și Alexandru Dascălu. În 

cel mai scurt timp se vor alătura lotului și turcul Baran Nalbantoglu, 

macedoneanul Kostadin Petrov, ucraineanul Viacheslav Sadovyi, 

Balasz Botond, transferat de la Szejke Odorheiu Secuiesc, dar și 

pivotul Velibor Majic, care este așteptat să revină din Bosnia. 

„Am revenit la muncă cu gândul la promovarea în Liga Națională și 

sper să reușim acest lucru. În acest moment, pot spune că avem un lot 

competitiv, iar dacă vom izbuti să revenim în primul eșalon, atunci 

vom înființa și echipa a doua a clubului, unde vor avea șansa să joace 

meci de meci cei mai tineri jucători din formația noastră. Următoarele 

două săptămâni intenționăm să ne antrenăm afară, pe terenul de 

sport de la Universitate, pentru că după o pauză atât de îndelungată 

este nevoie de o reacomodare mai lungă la efort. Oricum, timpul pe 

care-l avem la dispoziție este unul limitat, așa că trebuie să lucrăm în 

special lucruri simple, pentru a arăta la turneului final cât mai 

omogeni, în ciuda faptului că avem atât de mulți jucători noi în 

echipă”, a declarat antrenorul principal Adrian Chiruț, care a dorit să 

www.svnews.ro 
26.06.20 



mulțumească pentru sprijin Primăriei Suceava și Universității „Ștefan 

cel Mare”. 

Unul dintre cei mai cunoscuți jucători transferați de gruparea 

suceveană în această vară este portarul Darius Makaria. Fost campion 

al României cu Dinamo, jucătorul în vârstă de 27 de ani vine din 

Franța, de la echipa Cavigal Nice din Pro League, iar în cariera sa a mai 

evoluat în țară pentru CSM București, iar în străinătate pentru 

formațiile spaniole BN Sinfin Santander și BM Benidorm, ambele din 

Liga Asobal. 

Iată care sunt jucătorii care au participat la primul antrenament al 

grupării sucevene: Eduard Duman, Ștefan Grigoraș, Darius Makaria, 

Radu Turturică – portari; Alin Câmpan, Alex Juverdianu, Andrei Olariu, 

Pavel Loic, Alex Dascălu, Maxim Oancea, Vladislav Kobzii, Alexandru 

Popia, Valentin Anton, Andi Tofănel, George Mihalcea, Cosmin Lupu, 

Bogdan Cozorici, Robert Alupoaie, Andrei Sora, Antonio Pintilei, 

Alexandru Popa – jucători de câmp. 

Echipa de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava 

a fost repartizată în Grupa A la turneul pentru promovarea în Liga 

Națională, care va avea loc, cel mai probabil, la sfârșitul lunii iulie, 

alături de Szejke Odorheiu Secuiesc, CSM Alexandria și Unirea 

Sânnicolau Mare. Din Grupa B fac parte CS Medgidia, Magnum 

Botoșani, Universitatea Cluj și CSM Oradea. Doar două dintre cele opt 

formații participante vor obține biletele pentru Liga Națională. 

 


