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- Ghervan: Suceava 
poate avea echipă de 
handbal feminin 

radiotop.ro 
24.05.21 

- Decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din Universitatea „Ștefan 
cel Mare”, Petru Ghervan, apreciază că în Suceava poate apărea o echipă 
sportivă de senioare, dacă există suficientă implicare. El a declarat, la 
Radio Top: „Cu siguranță ar fi productiv să avem echipe de fete, la 
handbal, baschet sau volei. Primul pas este să vrei să-l faci și să știi ce ai 
de făcut, adică să bați la uși care s-ar putea deschide sau nu. În discuțiile 
informale le-am transmis colegilor că nu e cu nimic diferit handbalul de 
fete, voleiul de fete, baschetul de fete față de handbalul masculin, care a 
reușit niște rezultate într-o anumită perioadă. Doar că e nevoie ca cineva 
să cunoască regulile și mecanismele finanțării unei echipe și ale 
conducerii, pregătirii și dezvoltării unui sport într-o anumită comunitate. 
E nevoie de sacrificiu, de timp, de energii, de sacrificii de viață personală 
din partea unui grup de oameni. La rugby a fost așa ceva. Mi-aduc aminte 
de regretatul Aurel Vasiliu și de alți oameni. Rugbiștii sunt oameni de 
familie de rugby. La celelalte sporturi se mai adună, mai sărbătoresc câte 
ceva o dată la un an, deapănă amintiri și se cam termină”. Profesorul 
Ghervan a mai spus: „Trebuie să răzbați, să faci documente, să elaborezi 
proiecte, strategii, să arăți resursele pe care le pui la dispoziție și 
beneficiile pe care le-ar obține cel care te-ar finanța. În primul rând, 
administrațiile locale. Însă, calitatea managementului să măsoară prin 
sumele atrase din zona privată. Ăsta este un reper important al calității 
managementului în sport și acolo unde vin banii doar de la comunitatea 
locală înseamnă că-i interesul scăzut al comunității”. Decanul Facultății 
de Educație Fizică și Sport din USV a completat: „La senioare, Suceava 
poate avea echipe la volei, handbal sau baschet. În Liga Națională joacă 
fete inițiate în handbal la Suceava. De exemplu, Anca Polocoșer 
evoluează la gruparea din Baia Mare. Anca a fost luată și la națională. Din 
păcate, au plecat și sportive din generațiile anterioare, în clasa a IX-a, a 
X-a. Au fost prea ușor eliberate. Nu poți să crești, să ai produsul finit la o 
jucătoare de handbal și să nu încerci să-i oferi ceva pentru a o păstra”. 
Petru Ghervan a adăugat: „Lipsa de continuitate și lipsa de perspectivă 
în viziune duce la eliberarea sportivelor prea devreme. Liceul cu Program 
Sportiv se oprește la vârsta junioratului. Dacă ar exista secții de volei, 
handbal sau baschet la fete probabil că cele mai multe dintre acestea ar 



pleca la echipe strălucitoare din România la ora aceea, însă o parte ar 
rămâne, ar continua să crească și ar aștepta să vină din urmă altele”. 

Adi Pîrgaru Handbal masculin 
„A fost un sezon 
foarte dificil, dar mă 
bucur că ne-am atins 
obiectivul propus, 
menținerea în 
primul eșalon 
valoric” 

crainou.ro 
24.05.21 

- A declarat, la fine de campionat, antrenorul echipei CSU din Suceava, 
Adrian Chiruț 
Sezonul competițional 2020-2021 al Ligii Naționale de handbal masculin 
a fost unul atipic din cauza pandemiei cu Covid-19. Spectatorii nu au mai 
avut voie în tribune și s-a jucat în sistem turneu, câte trei, patru meciuri 
într-o locație neutră. 
Handbaliștii suceveni s-au adaptat cât au putut mai bine la ceste realități 
și chiar au dat dovadă de seriozitate și determinare. Nici ei nu mai știu 
de câte ori au simțit bețigașul până în sinusuri și au devenit în timp imuni 
la aceste verificări neașteptate și la renunțări de tot felul. 
După tot calvarul unui sezon cu un efort ieșit din comun, Campionatul 
Ligii Zimbrilor a mai avut și un turneu de menținere – promovare cu 
locurile 11 și 12 din prima ligă și două formații de Divizie A. 
„Mă bucur mult că am reușit să ne atingem obiectivul propus, menținerea 
în primul eșalon valoric. A fost un sezon extrem de complicat din cauza 
pandemiei de coronavirus și îi felicit pe jucători pentru efortul depus. 
După un campionat lung, cu 16 echipe, în care am crescut de la meci la 
meci, am avut parte și de un thriller de final de sezon competițional. Nu 
aș vrea niciodată să mai trăiesc un joc cum a fost cel cu U Cluj. A fost ceva 
incredibil, noi am ratat din toate unghiurile, pozițiile, situațiile, în timp 
ce ardelenii au avut un noroc incredibil. Cred că am pierdut cinci ani din 
viață la acea partidă. 
După acest eșec neașteptat, a trebuit să găsim motivație și putere în noi 
pentru a juca un meci dificil cu CSM Bacău, un meci în care o înfrângere 
ar fi fost dezastruoasă. Cum au intrat jucătorii noștri pe teren la acel 
meci, am știut că nu se poate să nu câștigăm. 
A fost greu, dar ne-am apărat ca leii, iar portarul Makaria a fost 
senzațional. Sincer, meritam să rămânem în primul eșalon valoric și ce 
s-a comentat după jocul cu băcăuanii de unii sau alții, că am fost ajutați, 
este neadevărat. 
Una peste alta, am muncit mult pentru a fi printre cele mai bune echipe 
din România și am rezistat unui campionat cu 16 echipe din care au 
retrogradat patru. Știu că nu a fost totul perfect și nu a fost așa cum și-ar 
fi dorit toată lumea, dar pentru bugetul nostru și posibilitățile noastre a 
fost un final fericit. 
Am avut la început de campionat de manageriat un lot schimbat aproape 
complet față de anul precedent și nu a fost deloc ușor. În mod cert, vor fi 



schimbări, dar vom vedea ce se va întâmpla după meciurile din Cupa 
României. 
Așteptăm din toată inima suporterii noștri în tribune și le mulțumim că 
au fost alături de noi cum au putut. Mulțumim și finanțatorilor noștri, 
Primăria și Consiliul Local și Universitatea «Ștefan cel Mare», precum și 
tuturor celor care ne-au ajutat. Pentru noi, faptul că primarul Ion Lungu 
și rectorul Valentin Popa ne-au susținut tot timpul a contat enorm de 
mult 
Vom vedea ce va fi în continuare și mă bucur că ne-am atins obiectivul 
propus”, a declarat antrenorul CSU din Suceava, Adrian Chiruț. 
În primul tur al Cupei României, CSU din Suceava va întâlni gruparea 
CSU Politehnica II Timișoara 
CSU din Suceava va întâlni formația de Divizia A CSU Politehnica II 
Timișoara în primul tur al Cupei României, ediția 2020-2021. 
Competiția se va desfășura sub formă de turneu, la București, începând 
de azi. În eventualitatea în care vor câștiga acest meci, „universitarii” se 
vor confrunta, a doua zi, în optimi, cu învingătoarea dintre Steaua 
București și CSU Cluj-Napoca. 
„Va fi ultima competiție oficială din acest sezon pentru echipa noastră. 
Nu ne-am propus un obiectiv legat de Cupa României, noi fiind 
concentrați în primul rând pe campionat. Acum, că am reușit să ne 
menținem în Liga Zimbrilor, vom merge să ne jucăm șansele și să vedem 
ce putem face. Ca o ironie a sorții sau, știu eu, ca restabilire a adevărului, 
ne-am dori să jucăm în turul secund cu U Cluj, pentru că băieții noștri ar 
vrea să-și ia o revanșă sportivă”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț. 

- Medalii de aur și 
argint pentru 
invenții și proiecte 
de cercetare obținute 
de USV 

stiridinbucovina.ro 
24.05.21 

- În perioada 20-23 mai 2021, s-a desfășurat cea de-a XIII-a ediție a 
European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2021, 
la care au participat, online, peste 280 de invenții și proiecte de cercetare, 
cu autori din peste 20 de țări, precum: Australia, Bulgaria, Cambodgia, 
Canada, China, Croația, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Japonia, 
Iordan, Coreea, Liban, Macao, Macedonia, Malaiezia, Maroc, Moldova, 
Filipine, Polonia, Qatar, Rusia, Singapore, Sudan, Taiwan, Thailanda, 
Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii și Vietnam. 
Lista participanților naționali include universități și institute de 
cercetare consacrate, care și-au prezentat cele mai bune produse și 
invenții, de-a lungul celor două zile de evaluare din partea juriului 
internațional, coordonat de Mohd Mustafa Al Bakri ABDULLAH, de la 
Universitatea Perlis din Malaysia, și Ljiljana PEDISIC, președintele 
Asociației Inventatorilor din Croația. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut următoarele 
premii: 
Medalia de aur pentru invenția Interlocking system, autori: NIȚAN Ilie, 
MILICI Laurențiu Dan, POIENAR Mihaela, CERNUȘCĂ Dumitru, PAȚA 
Sergiu Dan, PIANÎH Alexei, PENTIUC Radu Dumitru, POPA Cezar, 
RAȚĂ Mihai, UNGUREANU Constantin; 
Medalia de aur pentru invenția Pumping system, autori: TOADER 
Eusebiu, NIȚAN Ilie, PAVĂL Mihaela, MILICI Laurențiu Dan, 
CERNUȘCĂ Dumitru, MILICI Mariana Rodica, GRAUR Adrian, 
DIMIAN Mihai, UNGUREANU Constantin; 
Medalia de aur pentru invenția Automatic system for monitoring drivers’ 
attention, autori: TOADER Eusebiu, PAVĂL Mihaela, MILICI Laurențiu 
Dan, BOBRIC Crenguța Elena, IRIMIA Daniela, VLAD Valentin, NIȚAN 
Ilie, GRAUR Adrian; 
Medalia de argint pentru invenția Method and system for power supply 
to isolated electrical consumers, autori: BEJENAR Ciprian, BEJENAR 
Marian, MILICI Laurențiu Dan, IRIMIA Daniela, AFANASOV Ciprian, 
TOADER Vasile-Eusebiu, GROSU Oana-Vasilica, ȚANȚA Ovidiu-
Magdin; 
Medalia de argint pentru invenția Energy recovery system, autori: 
MILICI Laurențiu Dan, PAVĂL Mihaela, NIȚAN Ilie, GROSU Oana 
Vasilica, TOADER Eusebiu, POPA Cezar Dumitru, ATĂNĂSOAE Pavel, 
BOBRIC Crenguța Elena, IRIMIA Daniela; 
Medalia de argint pentru invenția Equipment for flip turn learning in 
swimming lessons, autori: VIZITIU Elena; MILICI, Laurențiu Dan; 
PAVĂL Mihaela. 
„Premiile obținute de cercetătorii suceveni subliniază paleta largă de 
domenii în care cadrele didactice și studenții doctoranzi de la Facultatea 
de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Suceava își 
desfășoară activitatea, precum și potențialul creativ al acestora”, a 
precizat șef lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu, membru al juriului 
internațional al Salonului EUROINVENT. 

 Început de Zile și 
Nopți Studențești 
live, la Dis de 
Dimineață 

radioimpactfm.ro 
24.05.21 

 Ne-am obișnuit să susținem evenimentele locale iar dacă acestea sunt 
organizate cu dăruire și pasiune, este cu atât mai bine. Astăzi începe, la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Festivalul Zile Și Nopți 
Studențești. În studio, alături de Alina și Petre, a fost Silviu Manea, 
vicepreședinte PR în Asociația Studenților din Universitatea Suceava. De 
la el am aflat toate detaliile despre eveniment. 
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- Observatorul 
Astronomic din 
Suceava va găzdui o 
expoziție de grafică 
și pictură semnată de 
Florinela Covașă 

svnews.ro 
24.05.21 

- Alianța Franceză din Suceava anunță că, joi, 27 mai, începând cu ora 
17.00, la Observatorul Astronomic va avea loc vernisajul expoziției de 
grafică și pictură semnată de Florinela Covașă. Aceasta este absolventă a 
studiilor de licență și masterat în cadrul Facultății de Științe ale Educației 
a Universității „Ștefan cel Mare” și a cursurilor de Arte vizuale organizate 
de Casa de Cultură a Studenților. Expoziția Florinelei Covașă cuprinde 
30 de lucrări și se înscrie în categoria evenimentelor care au ca scop 
promovarea studenților talentați din USV. Vernisajul va fi marcat, 
deopotrivă, de un microrecital susținut de studenți ai Universității 
sucevene, coordonați de profesorul Valentin Ianoș. Activitățile tematice 
ale Alianței Franceze pot fi urmărite pe adresa de Facebook a Alianței 
Franceze din Suceava, pe site-ul cjsuceava.ro/biroul-francez sau pe site-
ul afsuceava.ro. 

radioas.ro 
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N.B. În curtea Spitalului 
Județean de Urgență 
A fost identificat 
terenul pentru 
viitoarea facultate de 
medicină 

crainou.ro 
24.05.21 

- Suprafața vizată este de 1.700 mp și are avantajul că se află în apropierea 
Universității „Ștefan cel Mare” 
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, 
vineri, că după discuțiile pe care le-a avut cu reprezentanții conducerii 
Spitalului Județean de Urgență Suceava, în prezența arhitectului-șef al 
județului, a fost identificat, în curtea Spitalului Județean de Urgență 
(SJU), terenul pentru amplasamentul viitoarei facultăți de medicină. 
„În ultima săptămână am avut mai multe discuții cu managerul SJU 
Suceava și cu arhitectul-șef al județului privind terenul pe care să-l putem 
oferi USV pentru construcția facultății de medicină. Și acum avem o 
propunere finală privind amplasamentul pus la dispoziție de CJ Suceava 
în curtea SJU Suceava. Locul este un teren în curtea spitalului nou, în 
vecinătatea Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava și a 
Colegiului Național de Informatică «Spiru Haret»” a spus Gheorghe 
Flutur. 
Președintele CJ a amintit că a rugat conducerea SJU Suceava să se 
implice pentru a identifica spații disponibile pentru construcția facultății 
de medicină. Iar după mai multe analize privind diverse amplasamente, 
a reieșit această variantă, „care este cea mai bună dintre variantele luate 
în calcul”. 
Terenul are o suprafață de circa 1.700 mp. Amplasamentul are avantajul 
că este în proximitatea Spitalului Județean și a Universității Suceava, a 
menționat Flutur. 



El a precizat că propunerea susținută de managerul Alexandru Calancea 
va trebui să parcurgă toți pașii impuși de legislație, cu discuții și validare 
în forurile SJU Suceava și apoi din CJ Suceava. 
„Din momentul în care USV va face solicitarea, vom declanșa procedurile 
în vederea efectuării transferului” a spus Gheorghe Flutur. 
El a mai declarat că pentru punerea la dispoziția USV a terenului 
respectiv, SJU Suceava va trebui să realoce unele spații de depozitare și 
pentru servicii. 
„Pe viitor intenționăm să solicităm Guvernului și Academiei de Științe 
Agricole un teren în zona spitalului vechi, pentru dezvoltări ulterioare” a 
informat Flutur. 
În ceea ce privește finalizarea accesului la acest teren și asigurarea 
utilităților, Gheorghe Flutur a spus că speră să se ajungă la sprijin și 
înțelegere din partea Primăriei Suceava și SAJ Suceava. 
Reamintim că, recent, președintele CJ Gheorghe Flutur ne-a declarat că 
își dorește ca Spitalul Județean Suceava să devină foarte repede un spital 
clinic universitar. Potrivit lui, fără facultate de medicină, așa ceva nu este 
posibil. 

Dan Pascaru Aici ar urma să se 
construiască 
Facultatea de 
Medicină USV. 
Terenul a fost 
identificat de 
managerul 
Spitalului Județean 
și de arhitectul șef al 
județului la 
„indicațiile 
prețioase” ale lui 
Flutur 

ziaruldepenet.ro 
24.05.21 

- La sfârșitul săptămânii trecute, președintele liberal al CJ Suceava – 
„medicul”  (titulatură primită de la reprezentantul DSP la testarea anti 
COVID din primăvara trecută – n.r.)  Gheorghe Flutur a anunțat că, după 
îndelungi căutări, a fost identificată suprafața de teren pe care s-ar putea 
construi clădirea viitoarei Facultăți de Medicină a Universității Ștefan cel 
Mare. 
Până acum au fost vânturate în spațiul public mai multe variante, printre 
care parcarea din apropierea corpului E al Universității (gard în gard cu 
Direcția Silvică), partea din spate a Spitalului Județean vechi (unde sunt 
în plan două secții noi, de boli infecțioase și pediatrie), o parcelă din 
proprietatea Stațiunii de Cercetare Agricolă sau campusul de la Moara 
(aflat acum la stadiul de iarbă verde împrejmuită cu gard). 
După îndelungi analize cerute de Flutur, managerul Spitalului Județean 
Alexandru Calancea și arhitectul șef al județului Tudor Andriu au venit 
cu o altă soluție: o parcelă de 1.700 mp. situată în spatele Spitalului 
Județean, la intrarea B (dinspre strada Scurtă), în apropierea Serviciului 
de Ambulanță și a Colegiului de Informatică Spiru Haret. 
Actualmente, locul respectiv este ocupat de parcare, de spațiu verde și de 
câteva anexe ale spitalului. Gheorghe Flutur s-a grăbit să anunțe presa că  
„aceasta este cea mai bună dintre variantele luate în calcul”  și a stabilit 



deja pașii următori :  „Din momentul în care USV va face solicitarea, vom 
declanșa procedurile în vederea efectuării transferului. 
Pentru punerea la dispoziția USV a terenului respectiv, Spitalul Județean 
va trebui să realoce unele spații de depozitare și pentru servicii. 
În ceea ce privește finalizarea accesului la acest teren și asigurarea 
utilităților, sperăm să se ajungă la sprijin și înțelegere cu Primăria 
Suceava și Serviciul de Ambulanță”. 

- Fundația Pădurea de 
Mâine a plantat 5 
hectare de pădure pe 
dunele de nisip de la 
Foieni din județul 
Satu Mare 

sminfo.ro 
24.05.21 

- Prin programul de reîmpădurire, Fundația Pădurea de Mâine vine în 
sprijinul proprietarilor de suprafețe de fond forestier cu dificultăți de 
regenerare, care nu dețin resursele pentru reîmpădurire. Programul este 
dezvoltat în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. (…) Despre Pădurea de Mâine 

Fundația Pădurea de Mâine s-a constituit în anul 2020 pentru a crește 
anvergura programului de reîmpădurire cu același nume, lansat în 2017, 
și pentru a extinde programele sale în direcții de promovare a silviculturii 
responsabile, proiecte de educație și dezvoltare comunitară. Pădurea de 
Mâine a luat naștere ca proiect de reîmpădurire a terenurilor private, 
dezvoltat de Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul HS Timber Group. Mai multe 
detalii pe www.padureademaine.ro 

 

 

 


