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Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a reuşit o 

performanţă deosebită, izbutind să cucerească sâmbătă după-

amiază Campionatul European Universitar găzduit de localitatea 

Malaga, din Spania. În meciul decisiv pentru titlu, elevii 

antrenorului Adrian Chiruţ au trecut la limită, cu 23-22, de 

Universitatea Duisburg-Essen (Germania). Interesant este că 

sucevenii au început competiţia cu o înfrângere în faţa aceleiaşi 

formaţii germane, izbutind să depăşească faza grupelor în urma 

succesului cu 36-24 înregistrat în faţa Universităţii Marmara 

(Turcia). A urmat o nouă victorie în sferturi, 26-23 împotriva 

gazdelor de la Universitatea din Malaga, pentru ca în semifinale 

sucevenii să treacă cu 28-25 de Universitatea Montpellier din 

Franţa, după un meci foarte disputat. 

USV Suceava: Cristian Tcaciuc – Octavian Andreica, Cătălin 

Costea, Ovidiu Bădeliţă, Ştefan Adrian Tîrzioru (4), Gabriel 

Burlacu (6), Sandu Mihai (2), Iulian Daniel Alexa, Andrei 

Marius Olariu (9), Florin Bogdan Baican (2), Pavel Adrian 

Usturoi, Daniel Ionasciuc. Antrenor Adrian Chiruţ. Conducătorul 

delegaţiei sucevene a fost directorul clubului, Sorin Raţă. 

Campionatul European Universitar de la Malaga s-a desfăşurat 

cu participarea a 12 echipe: Universitatea din Porto (Portugalia), 

Universitatea din Split (Croaţia), Universitatea din Duisburg-



Essen (Germania), Universitatea din Barcelona (Spania), 

Universitatea din Montpellier (Franţa), Universitatea Marmara 

(Turcia), Universitatea din Rzeszow (Polonia), Universitatea din 

Basel (Elveţia), Universitatea din Minho (Portugalia), 

Universitatea Goethe Frankfurt (Germania), Universitatea din 

Malaga (Spania) şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

(România). 
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În perioada 2-8 iulie la Anteqera-Malaga în Spania s-au disputant 

Campionatele Europene Universitare. La competiţie, la masculin, 

s-au înscris 12 echipe reprezentând: Universitatea din Porto 

(Portugalia), Universitatea din Split (Croaţia), Universitatea din 

Diusburg-Essen (Germania), Universitatea din Barcelona 

(Spania), Universitatea din Montpellier (Franţa), Universitatea 

Marmara (Turcia), Universitatea din Rzeszow (Polonia), 

Universitatea din Basel (Elveţia), Universitatea din Minho 

(Portugalia), Universitatea Goethe Frankfurt (Germania), 

Universitatea din Malaga (Spania) şi Universitatea Ştefan cel 

Mare din Suceava (România). Echipa suceveană, pregătită de 

Adrian Chiruț, a făcut parte din grupa D alături de grupările 

universităţii Duisburg-Essen din Germania şi a Universităţii 

Maramara din Turcia. Handbaliştii suceveni au pierdut primul 

joc la Campionatele Europene Universitare împotriva formației 

Universității Duisburg-Essen din Germania. 

În al doilea meci din grupa D, gruparea USV a trecut la scor de 

cea a Universității Marmara din Turcia cu scorul de 36-24. În 

urma acestui rezultat, echipa Universității „Ștefan cel Mare” s-a 

calificat în sferturile de finală. În această fază sucevenii au 



întâlnit formația Universității din Malaga. Sucevenii au învins 

echipa gazdă cu 26-23 și au acces în semifinale. 

În penultimul act al Universitarelor de la Malaga 2017, echipa 

USV Suceava a avut ca adversară formația Universității 

Montpellier din Franța. La capătul unui joc deosebit de disputant, 

sucevenii au câștigat cu 28-25. 

Pentru echipa USV Suceava au evoluat: Cristi Tcaciuc – 

Ionasciuc, Costea, Andreica, Alexa, Bădiliță (2), Baican (2), 

Usturoi (1), Sandu Mihai (2), Tîrzioru (3), Olariu (8), Burlacu 

(10). 

Cum în cealaltă semifinală, față în față s-au aflat cele două 

reprezentante ale Germaniei, Universitățile din Duisburg-Essen 

și din Frankfurt, sucevenii au ajuns din nou să joace cu singura 

echipă care i-a învins la Campionatele Europene Universitare de 

la Malaga, gruparea din Duisburg-Essen. 

Hotărâți să-și ia revanșa după primul joc pierdut la competiție în 

fața nemților, sucevenii pregătiți de Adrian Chiruț au luat 

lucrurile în serios din primul minut. Cu extrema dreaptă Olariu 

într-o zi de grație, bucovinenii au condus din start pentru ca la 

pauză să aibă un avantaj de cinci goluri pe tabela de marcaj, 14-

9. 

La reluare, germanii au apăsat pe accelerație și încet-încet s-au 

apropiat de echipa Universității Ștefan cel Mare din Suceava. 

Totuși, după ce l-au „boxat” puțin pe Tîrzioru, cei de la 

Duisburg-Essen nu au putut să treacă de reflexele lui Cristi 

Tcaciuc și ambiția „ursului” Burlacu. Într-un final incandescent, 

sucevenii s-au „pierdut” pur și simplu în faza de atac și germanii 



au avut 17 secunde să arunce la poarta sucevenilor la scorul de 

23-22 în favoarea elevilor lui Adi Chiruț. Portarul sucevenilor 

Cristi Tcaciuc a fost atent și echipa Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a devenit Campioană Europeană 

Universitară! 

USV Suceava: Tcaciuc Cristian – Octavian Andreica, Cătălin 

Costea, Ovidiu Bădeliță, Ștefan Adrian Tîrzioru (4), Gabriel 

Burlacu (6), Sandu Mihai (2), Iulian Daniel Alexa, Andrei 

Marius Olariu (9), Florin Bogdan Baican (2), Pavel Adrian 

Usturoi, Daniel Ionasciuc. Antrenor Adrian Chiruț, 

kinetoterapeut Răzvan Andreica. Conducătorul delegației 

sucevene, directorul CSU Suceava, Sorin Rață. 

Portarul sucevenilor Tcaciuc Cristian a primit titlul de „Cel Mai 

Bun Goalkeeper”. 

 

 

 

D.C. 

 

 

 

 

Echipa USV a 

câștigat Campionatul 

European 

Universitar de 

Handbal 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

 

Pg.10 

România a cucerit medaliile de aur la Campionatul European 

Universitar de handbal masculin de la Antequera (Spania), 

sâmbătă seara, după ce Universitatea {tefan cel Mare din 

Suceava a învins în finală formația Universității germane 

Duisburg-Essen cu scorul de 23-22 (14-9). 

Sucevenii au debutat cu stângul la competiția desfășurată în 

Spania, pierzând primul meci cu 17 – 22, chiar în fața 

Universității Duisburg – Essen, în grupă, dar apoi au câștigat cu 

36 – 24 celălalt meci din grupă, cu echipa Universității Marmara 

(Turcia), pentru ca în sferturi să câștige cu 26 – 23 contra echipei 

Universității Malaga (Spania), iar în semifinale au învins 

Universitatea Montpellier (Franța), cu scorul de 28 – 25. 



In finală, golurile învingătorilor au fost marcate de Andrei Olariu 

(9), Gabriel Burlacu (6), {tefan Tîrzioru (4), Mihai Sandu (2), 

Florin Baican (2). Au mai evoluat Ovidiu Bădeliță, Octavian 

Andreica, Vasile Tcaciuc, Daniel Ionasciuc, Pavel Usturoi, 

Cătălin Costea și Iulian Alexa. Portarul Vasile Cristian Tcaciuc, 

care a apărat ultimul șut al finalei a fost declarat cel mai bun 

portar al turneului european. 

La feminin, reprezentanta României, echipa Universității 

Ovidius, din Constanța, a ocupat locul șase, după ce a fost 

învinsă în meci de clasament de formația Universității Oslo, cu 

32 – 28. 

Aseară, la ora 22.00, handbaliștii suceveni erau așteptați în holul 

Corpului A a Universității pentru a fi felicitați de către fani. 

Săptămâna trecută, între 2 și 8 iulie, la Anteqera-Malaga, în 

Spania, s-au disputant Campionatele Europene Universitare. Pe 

tabloul mascul al competiției s-au înscris 12 echipe reprezentând: 

Universitatea din Porto (Portugalia), Universitatea din Split 

(Croația), Universitatea din Diusburg-Essen (Germania), 

Universitatea din Barcelona (Spania), Universitatea din 

Montpellier (Franța), Universitatea Marmara (Turcia), 

Universitatea din Rzeszow (Polonia), Universitatea din Basel 

(Elveția), Universitatea din Minho (Portugalia), Universitatea 

Goethe Frankfurt (Germania), Universitatea din Malaga (Spania) 

și Universitatea {tefan cel Mare din Suceava (România). 

Sucevenii antrenați de Adrian Chiruț, au făcut parte din grupa D 

alături de echipa Universității Duisburg-Essen din Germania și 

cea a Universității Maramara din Turcia.   
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Andrei Gag, de la CSU Suceava, a câștigat titlul de campion 

național în proba de aruncare a greutății la Campionatele 

Naționale care au avut loc la finele săptămânii trecute la Pitești. 
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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. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava demarează, pe 10 



________ 

 

 

prima sesiune de 

admitere la USV 

(07.07.2017) 

www.svnews.ro Educație iulie, concursul de admitere la cele 10 facultăţi ale sale. 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, 

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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De luni încep înscrierile la Facultatea de Inginerie Alimentară a 

Universității „Ștefan cel Mare”. Facultatea pune la dispoziția 

viitorilor studenți 105 locuri la fără taxă pentru studiile de licență 

și alte 60 de locuri cu taxă. Pentru studiile de masterat, FIA are 

72 de locuri la fără taxă și alte 66 de locuri cu taxă. Facultatea 

are trei programe de licență. Este vorba despre Ingineria 

produselor alimentare, Controlul și expertiza produselor 

alimentare și Protecția consumatorului și a mediului. În anul 

2011, FIA  a fost clasată pe locul II la nivel național în rîndul 

facultăților cu profil alimentar din România. 

Facultatea dispune de dotări de ultimă generație, studenții fiind 

încurajați să facă cercetare și să participe la concursuri de profil. 

FIA a câștigat trei din cele şase ediții ale concursului național de 

produse inovative „Ecotrophelia”. 

Mai multe informații despre admitere puteți afla accesînd site-

ul www.fia.usv.ro sau www.admitere.usv.ro. 

http://www.admitere.usv.ro/
http://www.fia.usv.ro/
http://www.admitere.usv.ro/
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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, 

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

http://www.vivafm.ro/


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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Performanță de prestigiu, la final de săptămână: CSU Suceava a 

câștigat Campionatul European Universitar de handbal masculin, 

desfășurat la Malaga – Spania. 

În finală, jucătorii antrenați de ADRIAN CHIRUȚ s-au impus cu 

23 – 22 în fața universității germane Duisburg Essen. 

http://www.admitere.usv.ro/
http://www.vivafm.ro/


  În cadrul competiției, handbaliștii suceveni au mai câștigat 

meciuri cu echipe din Turcia, Spania și Franța. 

Sucevenii au ajuns acasă luni dimineață, fiind primiți la USV de 

conducerea instituției și de suporterii fideli. 

Rectorul Valentin POPA i-a felicitat pe jucători și antrenori și a 

precizat că USV va acorda o bursă excepțională de 10 mii de 

euro pentru întreaga echipă. 

Antrenorul Adrian CHIRUȚ a spus că lupta pentru titlu a fost 

deosebit de grea deoarece venea după o vacanță, iar echipele 

adverse s-au prezentat cu loturi puternice. 
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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 

http://www.suceavalive.ro/


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

programe de studii. 

  

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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În perioada 2-8 iulie la Anteqera-Malaga în Spania s-au disputant 

Campionatele Europene Universitare. 

România a cucerit medaliile de aur la Campionatul European 

Universitar de handbal masculin de la Antequera (Spania), 

sâmbătă seara, după ce Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava a învins în finală formația Universității germane 

Duisburg-Essen cu scorul de 23-22 (14-9). 

Sucevenii au debutat cu stângul la competiția desfășurată în 

Spania, pierzând primul meci cu 17 – 22, chiar în fața 

http://www.admitere.usv.ro/
http://www.suceavalive.ro/


Universității Duisburg – Essen, în grupă, dar apoi au câștigat cu 

36 – 24 celălalt meci din grupă, cu echipa Universității Marmara 

(Turcia), pentru ca în sferturi să câștige cu 26 – 23 contra echipei 

Universității Malaga (Spania), iar în semifinale au învins 

Universitatea Montpellier (Franța), cu scorul de 28 – 25. 

USV Suceava: Tcaciuc Cristian – Octavian Andreica, Cătălin 

Costea, Ovidiu Bădeliță, Ștefan Adrian Tîrzioru (4), Gabriel 

Burlacu (6), Sandu Mihai (2), Iulian Daniel Alexa, Andrei 

Marius Olariu (9), Florin Bogdan Baican (2), Pavel Adrian 

Usturoi, Daniel Ionasciuc. Antrenor Adrian Chiruț, 

kinetoterapeut Răzvan Andreica. Conducătorul delegației 

sucevene, directorul CSU Suceava, Sorin Rață. 

Portarul sucevenilor Tcaciuc Cristian a primit titlul de „Cel Mai 

Bun Goalkeeper”. 
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Handbal 

 

Echipa de handbal masculin a Universitatii „Ștefan 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 antrenată 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 stângul 

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 

http://www.gazetasv.ro/


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. 

 

 


