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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava reprezintă în aceste 

zile România la Campionatul European Universitar de Handbal, 

ce se desfăşoară în Spania, la Malaga. Cu o echipă formată din 

şapte jucători ce evoluează în Liga Naţională la CSU, Cristian 

Tcaciuc, Alexa, Târzioru, Burlacu, Mihai Sandu, Baican şi 

Olariu, alături de alţi cinci studenţi ce au făcut handbal la juniori, 

universitarii au pierdut primul meci cu 17 – 22, după ce-au 

condus la pauză la un gol şi au cedat pe final din cauza oboselii 

în faţa echipei Universităţii Duisburg-Essen din Germania. 

Miercuri seară, în meciul decisiv pentru calificarea mai departe, 

sucevenii pregătiţi de Adi Chiruţ şi Iulian Andrei au reuşit să se 

califice în sferturile de finală ale competiţiei, graţie victoriei la 

12 goluri, scor 36 – 24, în faţa echipei Universităţii Marmara din 

Turcia. În prima parte, după 10 minute, sucevenii s-au distanţat 

la cinci goluri, iar până la pauză şi-au menţinut un avantaj 

constant, pe final turcii apropiindu-se la două goluri, 16 – 14. În 

debutul reprizei secunde, adversarii s-au apropiat la un gol, dar 

mai apoi sucevenii s-au apărat mult mai bine şi şi-au mărit treptat 

diferenţa pe tabelă, încheind meciul la scorul de 36 – 24. 

„Am condus pe tot parcursul acestui meci şi am câştigat fără 

probleme, o victorie ce ne-a dus în sferturile de finală. Am reuşit 

să rulăm tot lotul şi acest lucru ne-a mai ajutat să ne odihnim cât 



de cât titularii. Ne aşteaptă un meci mult mai greu în sferturi cu 

gazdele de la Universitatea din Malaga, echipă ce a câştigat 

ambele meciuri din grupă şi care are o linie omogenă de 9 metri. 

Vom vedea la ora meciului cum vom aborda jocul şi, cel mai 

important, cum să ne dozăm energia pentru a scoate un rezultat 

bun, deoarece există o stare de oboseală în lot”, a explicat 

antrenorul Adrian Chiruţ. 

Universitarii urmau să joace meciul din sferturile de finală 

aseară, de la ora 21.00 a României. Dacă vor fi câştigat, merg în 

semifinale. În caz contrar, vor juca pentru locurile 5 – 8.  
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Echipa de handbal masculin a Universitatii „Stefan cel Mare” din 

Suceava s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului 

European Universitar, intrecere ce are loc pe parcursul acestei 

saptamani la Malaga, in Spania. 

Formatia antrenata de Adi Chirut a ajuns in faza eliminatorie din 

postura de ocupanta a locului secund in grupa D, cu o victorie si 

o infrangere. Handbalistii suceveni si-au inceput cu stangul 

aventura in Spania, pierzand meciul de debut, disputat marti 

seara, in fata celor de la Universitatea Duisburg-Essen din 

Germania, cu scorul de 17-22. Cu doar opt jucatori rodati si in 

Liga Nationala, restul fiind juniori, USV Suceava a condus la 

pauza cu 10-9, dar a cedat fizic in repriza secunda, cand nemtii 

au intors rezultatul. 

USV Suceava: C. Tcaciuc, Oct. Andreica – Tirzioru (5), Baican 



(5), Burlacu (4), M. Sandu (2), Olariu (1), Costea, Alexa, 

Badelita, Ionasciuc, Usturoi. 

Gruparea suceveana s-a revansat in cel de-al doilea meci din 

grupa, asigurandu-si prezenta in sferturile de finala, dupa ce s-a 

impus miercuri seara, cu scorul de 36-24, in fata Universitatii 

Marmara din Turcia. Cu interul Adi Tarzioru in zi de gol, „alb-

albastrii” au intrat la pauza cu un avantaj de doua goluri, scor 16-

14, si s-au desprins decisiv in repriza secunda. 

USV Suceava: C. Tcaciuc, Andreica – Tirzioru (10 goluri), 

Burlacu (8), Olariu (5), Baican (5), Sandu (4), Badelita (3), 

Ionasciuc (1), Usturoi, Costea si Alexa. 

In sferturile de finala ale Europeanului, USV Suceava urmeaza 

sa joace seara impotriva gazdelor de la Universitatea din Malaga. 

Montpellier (Franta) – Basel (Elvetia), Barcelona (Spania) – 

Frankfurt (Germania) si Duisburg-Essen (Germania) – Rzeszow 

(Polonia) sunt celelalte trei sferturi de finala. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava demarează 

concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi 

masterat la cele 10 facultăţi ale sale. 

Instituţia suceveană deschide comunităţii absolvenţilor 

învăţământului preuniversitar şi universitar oportunităţi de 

dezvoltare academică şi profesională prin programe de studii 

universitare de licenţă,  masterat şi doctorat, structurate pe cinci 

arii europene de învăţământ superior – ştiinţe sociale, ştiinţe 

inginereşti, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe 

biomedicale. 

Ciclul studiilor universitare de licenţă promovează un număr de 

41 de programe, având forma de învăţământ de zi, cu 1370 de 

locuri finanţate de la buget şi 1410 locuri cu taxă. Dintre locurile 

finanţate, 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, 150 sunt 

alocate românilor din Republica Moldova şi 45 sunt destinate 

elevilor originari din Ucraina. Forma de învăţământ la distanţă 

(ID), beneficiază de un număr de 580 de locuri, repartizate pe 9 

programe de studii. 

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 37 de 

programe, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava oferă 

690 de locuri fără taxă, dintre care 10 sunt alocate candidaţilor 

de etnie rromă şi 151 românilor de pretutindeni. Alte 940 de 

locuri sunt disponibile pentru forma de învăţământ cu taxă. 

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, universitatea scoate la 

concurs un total de 35 de locuri (din care pentru rromi 2 locuri, 

http://www.suceavalive.ro/


17 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, şi 18 fără 

bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă 

redusă). Acestora li se mai adaugă 94 de locuri cu taxă, din care 

46 la Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti și 48 la 

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane. 

Oferta educaţională a universităţii include şi 410 locuri, cu taxă, 

pentru cele 11 programe de conversie profesională şi 1300 de 

locuri pentru Cursuri Postuniversitare. 

Sesiunea de admitere 2017 se desfăşoară în perioada 10-19/20/21 

iulie, fără sâmbătă și duminică urmând ca pentru locurile rămase 

neocupate să se organizeze o nouă sesiune în perioada 6 – 13/14 

septembrie, fără sâmbătă și duminică. 

Pentru a confirma locul locul ocupat, candidatul declarat admis 

are obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 28 

iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru 

sesiunea de toamnă. 

Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2017, 

actualizate constant, pot fi obţinute consultând 

pagina www.admitere.usv.ro 
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