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La mijlocul acestei săptămâni, pe terenul sintetic al Liceului cu 

Program Sportiv din Suceava, a avut loc reunirea echipei de 

handbal masculin CSU Suceava. 
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CSU Suceava a inceput pregatirile pentru viitorul sezon al Ligii 

Nationale de handbal masculin. La reunirea lotului 

universitarilor, ce a avut loc miercuri seara, s-au prezentat peste 

20 de jucatori, printre care și cele patru achiziții realizate în 

intersezon, este vorba de portarul Daniel Bobeica (Știința 

Bacău), coordonatorul Mihai Sandu (HC Vaslui) și extremele 

dreapta Gabriel Cotinghiu (HC Vaslui) și Alexandru Potera 

(CSU Galați). Primul antrenament din aceasta vară a constat în 

câteva serii de alergări ușoare și o miuță la fotbal pe terenul 

sintetic al Liceului cu Program Sportiv din Suceava, „alb-

albaștrii” urmând să treacă la partea cea mai grea a pregătirilor 

abia de săptamâna viitoare. 
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Miercuri seară, pe terenul sintetic de la Liceul cu Programul 

Sportiv Suceava, jucătorii echipei de handbal s-au reunit şi au 

început pregătirea pentru nou sezon din Liga Naţională. Dacă 

unii din studenţi au avut vacanţă aproximativ o lună şi două 

săptămâni, cei şapte sportivi ce-au câştigat aurul european 

universitar în Spania au avut o vacanţă mai scurtă, dar plină de 

realizări.      

„Pentru unii din jucători vacanţa s-a încheiat mai repede, acum 

10 zile, iar pentru restul s-a terminat astăzi. Mă bucur c-am reuşit 

în vacanţă să câştigăm aurul european la universitare şi pe 

această cale ţin să mulţumesc şi Primăriei şi Consiliului Local 

pentru sprijin, deoarece o mare parte din lotul deplasat în Spania 

evoluează în Liga Naţională, la echipa CSU, în care autorităţile 

locale au investit foarte mult de mulţi ani. În următoarele patru 

zile ne vom reacomoda cu efortul, vom juca fotbal şi vom face 

alergări uşoare. Greul va începe de săptămâna viitoare, iar 

meciurile de pregătire le vom începe în primul weekend din 

august, la Suceava, la Memorialul Mihai Mironiuc. La o 

săptămână după vom participa la un turneu la Vaslui, iar mai 

apoi la Baia Mare. Cu o săptămână înainte de începerea 

campionatului îmi doresc să mai facem unul sau două meciuri 

test. Avem trei jucători noi la prima echipă, dar şi alţi jucători  

ce-au venit pentru echipa a doua, dar pe aceştia din urmă vrem 

să-i urmărim şi să vedem dacă vor rămâne”, a declarat miercuri 

seară antrenorul Adrian Chiruţ. 



Tehnicianul sucevean a mai adăugat că şi-n această vară 

majoritatea echipelor din primul eşalon au investit mulţi bani 

pentru a se întări, iar Universitatea se va limita la bugetul de care 

dispune. În acelaşi timp, Adi Chiruţ a spus că are încredere în 

jucătorii săi, mai ales c-au crescut în valoare după un sezon în 

care-au avut multe meciuri bune. 
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Sanda Maria 

Ardeleanu despre o 

candidatură a 

rectorului USV, 

Valentin Popa, la 

Primăria Suceava: 

Dacă își va propune, 

va reuși. Dacă are 

nevoie de mine să îl 

susțin pentru 

Primăria Suceava o 

fac cu toată 

onestitatea 
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Politică 

 

Fostul deputat de Suceava, prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu, 

a declarat, joi seara, în cadrul emisiunii Exclusiv 90 de minute de 

la Bucovina TV că ar susține o eventuală candidatură a rectorului 

Universității „Ștefan cel Mare” la funcția de primar al Sucevei, 

sau un alt proiect politic sau administrativ al acestuia, ea fiind 

convinsă că acesta va reuși dacă își propune o anumită țintă. 

Ardeleanu a spus în cadrul emisiunii că prima condiție pentru ca 

un om să reușească este să-și dorească. 

„Prima condiție a reușitei este dorința, voința personală. Dincolo 

de experiența pe care domnul rector Popa o are – excepțională -  

voința domniei sale va fi hotărâtoare. Dacă își va propune, va 

reuși. Din punctul meu de vedere, ca fost politician, îi dau un 

sfat: să meargă pe vocea interioară, pe dorințele sale și să intre în 

competiție”, a spus Sanda Maria Ardeleanu. 

„Întotdeauna îmi voi susține rectorul, fostul rector, colegul. (…) 

Întotdeauna i-am susținut pe cei care au venit către mine să-mi 

ceară sprijinul. Nu cred că există multe persoane care să poată 

spune că nu am ajutat”, a spus universitarul sucevean. 



Ardeanu a subliniat că va intra în echipa lui Valentin Popa dacă 

acesta va avea nevoie de sprijiul ei. 
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tradiție în România”, 

în perioada 17-22 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui în 

perioada 17-22 iulie a.c., cea de-a V-a ediție a Şcolii de vară 

AFER cu tema „Ospitalitate și tradiție în România”. 

Programul este organizat de instituția suceveană de învățământ 

superior, în parteneriat cu Asociaţia Facultăţilor de Economie din 

România (AFER) și se va desfășura sub egida Școlii de 

vară „Hospitality International Summer School”. 

Programul Școlii de vară AFER 2017 cuprinde prelegeri ale 

specialiştilor, lectori şi practicieni, proiecte dezvoltate in echipa, 

concurs de proiecte cu temă, vizite de documentare la Conacul 

Domnesc, Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale, drumeţii, jocuri, excursii cu vizitarea unor obiective 

turistice în orașul Suceava și în regiunea Bucovina. 

„Hospitality International Summer School” este un program 

intensiv de pregătire practică, ce se adreseză în principal 

studenților, masteranzilor, doctoranzilor şi nu în ultimul rând 

tuturor celor interesaţi de dezvoltarea carierei în domeniul 

industriei ospitalităţii. 

Obiectivul principal al programului este cel de dezvoltare a 

competenţelor şi abilităţilor practice necesare specialiştilor din 

domeniul industriei ospitalităţii. 

Comitetul de organizare al Școlii de vară AFER 2017 este format 



din: Prof. univ. dr. Carmen NASTASE, Prof. univ. dr. Gabriela 

PRELIPCEAN, Conf. univ. dr. Angela ALBU, Conf. univ. dr. 

Mariana LUPAN, Conf. univ. dr. Mihai POPESCU, Lect. univ. 

dr. Marcela HURJUI, Lect. univ. dr. Adrian Liviu SCUTARIU, 

Lect. univ. dr. Pavel STANCI și Lect. univ. dr. Iulian 

CONTRATOV. 

 

 


