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După doi ani de pauză, Universitatea Suceava va avea din nou o 

echipă secundă, care va evolua în eşalonul doi al handbalului 

românesc, mai exact în Divizia A. În anul 2015, când echipa I a 

Sucevei a retrogradat în eşalonul secund, oficialii clubului au 

fost nevoiţi să contopească cele două echipe şi să evolueze în 

Divizia A, mai ales după ce mai mulţi handbalişti au părăsit 

echipa. În această vară, staff-ul universitar a decis să înfiinţeze 

din nou echipa a doua, pentru a-şi crea o pepinieră proprie, ce a 

dat roade mulţi ani în care a existat. Antrenorul principal al 

Universităţii II va fi pivotul sucevenilor, Ioan Tcaciuc, 

handbalist ce va fi în continuare jucător al primei echipe. În 

vârstă de 33 de ani, Ion Tcaciuc va fi ajutat de antrenorul secund 

al primei echipe, Iulian Andrei. 

„Este un nou început pentru mine şi chiar dacă nu am experienţă 

în antrenorat, sper să mă descurc şi să-mi fac treaba cât mai bine. 

Voi continua să fac câte patru antrenamente pe săptămână ca 

jucător şi voi evolua la prima echipă ori de câte ori va fi nevoie 

de mine. Încă nu ştim tot lotul de jucători la echipa a doua, dar 

cert este faptul că principalul obiectiv al acestei echipe este 

promovarea jucătorilor tineri la prima echipă”, a declarat Ioan 

Tcaciuc. 



  

La echipa a doua s-au format şi au promovat jucători ce sunt 

titulari la prima echipă sau joacă la echipe de top din ţară şi la 

naţionale 

Antrenorul primei echipe, Adrian Chiruţ, este de părere că era 

neapărat nevoie de echipa a doua, deoarece reprezintă o 

pepinieră pentru echipa mare, ce implică costuri foarte mici. 

„Aveam nevoie de echipa a doua, pentru că s-a dovedit foarte 

utilă cât a funcţionat şi a dat jucători importanţi la prima echipă, 

cele mai bune exemple la momentul actual fiind Gabriel Burlacu, 

Adi Târzioru sau Alin Petrea. Avem deja câţiva jucători pentru 

această echipă ce se pregătesc cu noi şi vom vedea ce jucători se 

vor înscrie la Universitatea «Ștefan cel Mare» Suceava, în 

special la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, handbalişti din 

zonă ce-au terminat junioratul anul acesta sau anul trecut. Mai 

mult, vom rediscuta cu cei de la Liceul cu Program Sportiv 

pentru a face duble legitimări cu juniori I, care astfel vor avea 

meciuri mai tari la Divizia A şi vor creşte în valoare”, a explicat 

antrenorul Adrian Chiruţ. Tehnicianul sucevean a adăugat că-n 

acelaşi timp, jucătorii ce nu vor prinde sau vor juca puţin la 

prima echipă au posibilitatea să aibă meciuri în picioare 

evoluând la Universitatea II. Mai mult, echipa secundă va fi 

formată în marea majoritate din studenţi de la Suceava, iar acest 

lucru nu va afecta bugetul primei echipe. 

În această săptămână, handbaliştii suceveni au trecut de testele 

medicale şi continuă pregătirea tot în localitate. 

Universitatea va începe seria meciurilor de pregătire pe 4 august, 



la Memorialul „Mihai Mironiuc” de la Suceava, turneu la care 

până în prezent vor fi trei echipe, Focşani, Bacău şi Iaşi. 

Sucevenii mai sunt în discuţii cu alte echipe şi vor ca turneul să 

aibă parte de participarea a şase echipe. 
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Evenimente 

 

Directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al 

Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), Mohamed 

KETATA se va afla, în perioada 23-25 iulie 2017, într-o vizită la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanții USV, 

vizita va avea loc la invitația Centrului de Reușită Universitară 

din cadrul universității sucevene și vizează, printre altele, 

întâlnirea directorului AUF la București cu colectivul de 

profesori și studenți ai masteratului internațional francofon cu 

dublă diplomă (Suceava-Chișinău) Teoria și practica traducerii, 

promoția 2017. 

„Printre obiectivele prezenței domnului Mohamed KETATA la 

Suceava se află și deschiderea unui proiect de amploare, 

Francofonia în comunitate, care urmărește crearea unei identități 

proprii francofoniei de la Suceava prin parteneriatul dintre Biroul 

Francez, Centrul de Reușită Universitară, școli, autorități ale 

administrației locale și județene, instituții economice și de 

cultură”, a precizat sursa citată. 

Conform comunicatului transmis, susținerea activităților 

francofone la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava este 

posibilă și cu sprijinul lui Benoît Gustot, noul lector francofon, 

http://www.newsbucovina.ro/


câștigătorul unui concurs organizat printr-un proiect promovat de 

Agenţia Universitară a Francofoniei cu sprijinul Guvernului 

Valoniei. 

Programul vizitei directorul Biroului pentru Europa Centrală și 

Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), 

Mohamed KETATA, include discuții cu prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, Rectorul USV, prezentarea campusului 

universitar sucevean și a Biroului francez. 
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Aproximativ 1.500 de studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava vor primi burse și în perioada vacanței de vară, după ce 

Senatul USV a aprobat prelungirea perioadei de acordare a 

burselor pe semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, în conformitate cu 

prevederile Ordinului de ministru nr. 4104/05.07.2017 și a celui 

cu nr. 4366/13.07.2017, bursele de performanță, merit, sociale și 

speciale acordate de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava vor fi plătite și pe perioada verii, iar sumele aferente 

lunii iulie urmează să intre în conturile celor circa 1.500 de 

studenți bursieri, care beneficiază de bursă pe acest semestru, la 

începutul săptămânii viitoare. 

„Prin Hotărârea Senatului nr. 86 din 19 iulie 2017 a fost aprobată 

prelungirea perioadei de acordare a burselor pe semestrul al II-

lea al anului universitar 2016-2017 până la finalul anului 

universitar, respectiv până la finalizarea studiilor pentru studenții 

înmatriculați în ultimul an al ciclurilor de studii de licență sau de 



master, care beneficiază de bursă în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2016-2017”, se precizează în comunicatul transmis. 

Conform sursei citate, calcularea diferenței bursei ce urmează a 

fi acordată până la 30 septembrie se efectuează prin raportarea 

bursei plătite până la finalizarea activității didactice la numărul 

de zile calendaristice ale perioadei pe care a fost acordată și 

înmulțirea valorii astfel obținute cu numărul de zile 

calendaristice pentru care se prelungește perioada de acordare a 

bursei. 

„Aceste diferențe vor fi plătite în limita sumelor virate de MEN, 

în acord cu contractul instituțional pe anul 2017 și eventualele 

acte adiționale aferente”, se mai arată în comunicatul transmis. 

De menționat este faptul că Regulamentul cadru de acordare a 

burselor și a altor forme de sprijin financiar se află în dezbatere 

publică, în perioada 14-21 iulie 2017, fiind publicat pe site-

ul www.usv.ro. 

Propunerile ce vor fi înaintate conducerii USV vor fi analizate, în 

vederea avizării în Consiliul de Administrație și aprobării de 

către Senatul USV. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava  desfășoară, în 

perioada iulie-septembrie 2017, un proiect cultural intitulat 

„Coregrafii sociale: conectivitate relațională în plan personal și 

social prin dansuri africane”. Proiectul este finanțat de 

Administrația Fondului Cultural Național, în proporție de 90 la 

http://www.usv.ro/


 

 

relațională în plan 

personal și social 

prin dansuri 

africane” 

 

 

sută și de USV, în proporție de 10 la sută, fiind realizat în 

colaborare cu Centrul Național al Dansului București. 

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanții USV, 

proiectul este coordonat de Dr. Tudor Bălinișteanu, de la 

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. 

Astfel, „Coregrafii sociale: conectivitate relațională în plan 

personal și social prin dansuri africane” explorează 

întrepătrunderea dintre viața socială, arta dansului, și 

spiritualitate în dansurile contemporane africane, prin crearea 

unui spectacol de dans interpretat de nouă artiști (trei din 

Columbia, trei din România și câte unul din Egipt și Elveția, 

urmând ca al nouălea sa fie selectat ulterior) sub îndrumarea a 

doi specialiști din Axis Syllabus, Natalie Cohen (SUA) și Emma 

Damarise Ste. Marie (Canada), în colaborare cu coregrafa 

Carmen Coțofană de la CNDB. 

„Proiectul urmărește, de asemenea, crearea unei baze pentru 

proiecte ulterioare comune, având ca parteneri Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul Național al Dansului 

București și comunitatea internațională Axis Syllabus. 

Spectacolul rezultat în urma activităților desfășurate în cadrul 

proiectului va fi prezentat de trei ori în Suceava și o dată în 

București, la sfârsitul lunii septembrie 2017”, a precizat sursa 

citată. 

Totodată, prin acest spectacol organizatorii își propun să ofere 

publicului o modalitate de a ințelege felul în care dansurile 

africane generează un spațiu favorabil manifestării creative a 

expresiei psihologice individuale și, în același timp, un spațiu 

favorabil dezvoltării solidarității sociale care, la rândul ei, 



contribuie la starea de bine individuală și socială. 

„Activitățile proiectului vor promova ideea că sentimentele de 

participare la o experiență estetică comună, de apartenență la un 

spațiu estetic comun, și de plăcere estetică, induse prin dansurile 

africane, contribuie la dezvoltarea unei experiențe psihologice și 

somatice care să inducă starea de bine socială și individuală, atât 

a dansatorilor, cât și a spectatorilor”, se mai arată în comunicatul 

transmis. 
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Conducerea Clubului Sportiv Universitar din Suceava a decis să 

reînființeze în această vară echipa a doua la handbal. CSU II 

Suceava va participa în campionatul Diviziei A și va fi antrenată 

de Ioan Tcaciuc și Iulian Andrei. 

CSU Suceava va avea, din nou, două echipe de handbal masculin 

în competițiile naționale de seniori. Pe lângă echipa din Liga 

Națională, universitarii vor reînființa echipa a doua, care va fi 

formată din studenți și jucători care au terminat recent junioratul 

și va juca în Divizia A. 

Ioan Tcaciuc va fi antrenorul principal al echipei secunde, 

pivotul în vârstă de 33 de ani urmând să continue, în paralel, și 

cariera de jucător la prima echipă. Ioan Tcaciuc va fi ajutat 

momentan pe banca tehnică de Iulian Andrei, iar pe viitor ar 

putea colabora cu Adi Mitrea. 

„Prea multe nu pot să zic, sunt la început, nu mă pot laudă cu 

experiență în cariera de antrenor. Voi face patru antrenamente pe 

săptămână ca jucător și voi activa la prima echipă dacă va fi 

nevoie de mine. Echipa a doua va fi formată din tineri și va 



reprezenta pentru ei o etapă înainte de Liga Națională. Sper să fie 

depășită de cât mai mulți dintre ei”, a declarat Ioan Tcaciuc. 

Începând de săptămâna trecută, când a avut loc reunirea lotului, 

sub comanda lui Adrian Chiruț și Iulian Andrei se pregătesc și 

câțiva tineri de perspectivă, care urmează să fie direcționați către 

echipa a doua. 
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CSU Suceava va avea, din nou, două echipe de handbal masculin 

în competițiile naționale de seniori. Pe lângă echipa din Liga 

Națională, universitarii vor reînființa echipa a doua, care va fi 

formată din studenți și jucători care au terminat recent junioratul 

și va juca în Divizia A. 

Ioan Tcaciuc va fi antrenorul principal al echipei secunde, 

pivotul în vârstă de 33 de ani urmând să continue, în paralel, și 

cariera de jucător la prima echipă. Ioan Tcaciuc va fi ajutat 

momentan pe banca tehnică de Iulian Andrei, iar pe viitor ar 

putea colabora cu Adi Mitrea. 
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Actualitate 

 

În perioada 23-25 iulie 2017, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava îl va avea ca oaspete pe Mohamed Ketata, 

Directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al 

Agenției Universitare a Francofoniei (AUF). 

Vizita va avea loc la invitația Centrului de Reușită Universitară 

din cadrul universității sucevene și vizează, printre altele, 

întâlnirea directorului AUF la București cu colectivul de 

profesori și studenți ai masteratului internațional francofon cu 

dublă diplomă (Suceava-Chișinău) Teoria și practica traducerii, 

promoția 2017. 

Printre obiectivele prezenței lui Mohamed Ketata la Suceava se 

află și deschiderea unui proiect de amploare, Francofonia în 

comunitate, care urmărește crearea unei identități proprii 

francofoniei de la Suceava prin parteneriatul dintre Biroul 

Francez, Centrul de Reușită Universitară, școli, autorități ale 

administrației locale și județene, instituții economice și de 

cultură. 

Susținerea activităților francofone la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava este posibilă și cu sprijinul lui Benoît Gustot, 

noul lector francofon, câștigătorul unui concurs organizat printr-

un proiect promovat de Agenţia Universitară a Francofoniei cu 

sprijinul Guvernului Valoniei. 

Programul vizitei include discuții cu prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, Rectorul USV, prezentarea campusului universitar 

http://www.suceavalive.ro/


sucevean și a Biroului francez. 
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Actualitate 

 

În perioada iulie-septembrie 2017, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava va desfășura un proiect cultural finanțat de 

Administrația Fondului Cultural Național (90%) și USV (10%), 

în colaborare cu Centrul Național al Dansului București, cu titlul 

Coregrafii sociale: conectivitate relațională în plan personal și 

social prin dansuri africane”. 

Proiectul, coordonat de Dr. Tudor Bălinișteanu (Facultatea de 

Litere și Științe ale Comunicării),explorează întrepătrunderea 

dintre viața socială, arta dansului, și spiritualitate în dansurile 

contemporane africane, prin crearea unui spectacol de dans 

interpretat de nouă artiști (trei din Columbia, trei din România și 

câte unul din Egipt și Elveția, urmând ca al nouălea sa fie 

selectat ulterior) sub îndrumarea a doi specialiști din Axis 

Syllabus, Natalie Cohen (SUA) și Emma Damarise Ste. Marie 

(Canada), în colaborare cu coregrafa Carmen Coțofană de la 

CNDB. Proiectul urmărește, de asemenea, crearea unei baze 

pentru proiecte ulterioare comune, având ca parteneri 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul Național al 

Dansului București și comunitatea internațională Axis Syllabus. 

Spectacolul rezultat în urma activităților desfășurate în cadrul 

proiectului va fi prezentat de trei ori în Suceava și o dată în 

București, la sfârșitul lunii septembrie 2017. 

Prin acest spectacol, organizatorii își propun să ofere publicului 

o modalitate de a înțelege felul în care dansurile africane 

generează un spațiu favorabil manifestării creative a expresiei 

http://www.suceavalive.ro/


psihologice individuale și, în același timp, un spațiu favorabil 

dezvoltării solidarității sociale care, la rândul ei, contribuie la 

starea de bine individuală și socială. Activitățile proiectului vor 

promova ideea că sentimentele de participare la o experiență 

estetică comună, de apartenență la un spațiu estetic comun, și de 

plăcere estetică, induse prin dansurile africane, contribuie la 

dezvoltarea unei experiențe psihologice și somatice care să 

inducă starea de bine socială și individuală, atât a dansatorilor, 

cât și a spectatorilor. 
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Educație 

 

Între 23 și 25 iulie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava va fi prezent directorul Biroului pentru Europa Centrală 

și Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei la București, 

Mohamed Ketata. Potrivit unui comunicat al USV, vizita va avea 

loc la invitația Centrului de Reușită Universitară din cadrul 

instituției academice, iar printre altele, directorul Ketata se va 

întâlni cu profesori și studenți ai masteratului internațional 

francofon cu dublă diplomă (Suceava-Chișinău) Teoria și 

practica traducerii, promoția 2017. Un alt obiectiv vizează 

deschiderea proiectului „Francofonia în comunitate”. Proiectul 

urmărește crearea unei identități proprii francofoniei de la 

Suceava prin parteneriatul dintre Biroul Francez, Centrul de 

Reușită Universitară, școli, autorități locale și județene, instituții 

economice și de cultură. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat 



_________ 

 

 

Suceava prelungește 

perioada de acordare 

a burselor pe 

semestrul II 

www.svnews.ro Educație prelungirea perioadei de acordare a burselor pe semestrul II al 

actualului an academic. USV a transmis că, în baza unor ordine 

emise pe 5 și 13 iulie de ministrul Educației, Liviu Pop, bursele 

de performanță, merit, sociale și speciale vor fi plătite și pe 

durata verii, iar sumele aferente lunii iulie vor intra în conturile 

celor aproximativ 1.500 de beneficiari, la începutul săptămânii 

viitoare. Senatul USV a aprobat ieri prelungirea perioadei de 

acordare a burselor până la finalul anului universitar. 

 


