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Sâmbătă, în etapa cu numărul cinci din Liga Națională de 

handbal, echipa Universității Suceava a bifat a treia înfrângere 

din acest sezon, 24 – 34, pe terenul celor de la Politehnica 

Timișoara. Din păcate, prima repriză a acestui meci avea să fie 

una cu ghinion pentru gruparea condusă de pe banca tehnică de 

Adi Chiruț și Iulian Andrei. Sucevenii au început mai modest 

acest joc, dar la mijlocul reprizei, când au revenit în joc a venit o 

accidentare urâtă a lui Gabriel Burlacu, jucător ce a făcut o 

entorsă destul de gravă, după ce a călcat pe piciorul unui 

adversar. Mai mult, un alt jucător important al sucevenilor, 

Bogdan Baican, și-a sclintit un deget de la mâna dreaptă, iar 

Mihai Sandu a acuzat dureri la un genunchi, asta în condițiile în 

care sucevenii au un lot destul de subțire din punct de vedere 

numeric, în comparație cu alte echipe din Liga Națională. La 

pauză, timișorenii aveau un avantaj de cinci goluri, scor 16 – 11, 

diferență pe care au reușit s-o dubleze până la finalul partidei, 

scor final 34 – 24. 

„Am început prost acest meci, dar când ne-am revenit și eram la 

două goluri în spatele adversarilor a apărut accidentarea lui 

Burlacu, una destul de urâtă, dar vom știi mai exact după ce va 

face mai multe investigații. Mai apoi s-a accidentat și Baican, dar 

și Mihai Sandu și din păcate avem o bancă destul de scurtă în 



acest sezon. Cred că diferența s-a făcut în urma acestor 

accidentări, în condițiile în care gazdele s-au apărat foarte dur la 

semicerc. În repriza a doua am rulat tot lotul de jucători, pentru a 

nu risca și alte accidentări înaintea unui meci mult mai 

important, cu Politehnica Iași”, a explicat antrenorul Adrian 

Chiruț. 

În etapa viitoare, CSU Suceava va întâlni pe teren propriu 

Politehnica Iași, într-un meci pe care sucevenii vor să-l joace 

sâmbătă seara, de la ora 18.00. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc 

sâmbătă, 30 septembrie a.c., workshop-ul „Studii de teren în 

potamologia ortotidală”. 

Potrivit reprezentanților USV, în cadrul workshop-ului „Studii 

de teren în potamologia ortotidală” vor fi prezentate rezultate ale 

cercetarilor efectuate în cadrul proiectului de cercetare PN-II-

RU-TE-2014-4-2900. 

„Proiectul a fost finanțat de UEFISCDI pentru a identifica, prin 

studii de teren efectuate pe teritoriul României, areale în care 

râurile prezintă oscilații ortomareice ale parametrilor apei. Studii 

de teren și măsurători din cadrul acestui proiect au fost realizate 

în situri având substrat calcaros/dolomitic și ape de suprafață 

termale, de amestec și reci în areale suprapuse pe localitățile 

Băile Felix, Moneasa, Geoagiu-Băi, Băile Herculane, Hârșova și 

împrejurimile acestora. Concluziile analizelor efectuate în 



perioada 2015-2017 vor fi expuse în acest workshop pentru 

informarea comunității științifice și pentru popularizarea 

potamologiei ortotidale către publicul larg”, au informat 

organizatorii. 

Workshop-ul „Studii de teren în potamologia ortotidală” va avea 

loc, începând cu ora 9:00, în Amfiteatrul E129 al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava. 
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Runda a IV-a a Ligii Naționale de handbal masculin a adus 

pentru CSU Suceava cea mai lungă deplasare, dar și cea mai 

usturătoare înfrângere, pe terenul celor de la Poli Timișoara. 

Sucevenii nu au făcut un joc grozav, dar au avut și un ghinion 

teribil, trei jucători accidentându-se destul de serios. 

Chiar în debut de meci, interul sucevenilor Gabriel Burlacu a 

călcat pe piciorul unui adversar și a făcut o entorsă la gleznă. Și 

Sandu Mihai apoi a acuzat probleme la un genunchi, pentru ca 

Baican să evolueze cu un deget rupt tot meciul. În aceste condiții 

și fără aportul lui Olariu care nu a făcut deplasarea, CSU 

Suceava a fost o pradă destul de ușoară în fața cosmopolitei 

grupări bănățene la care joacă și valoroși jucători români ca 

Fenici și Șania. 

În pofida neșansei, elevii antrenorului Adrian Chiruț au ținut 

destul de aproape de adversarii lor o perioadă destul de lungă de 

timp, imediat după pauză scorul fiind 16-13. Din acest moment 

totul s-a rupt și gazdele au defilat câștigând în final în fața 

bucovinenilor cu 34-24. 



„M-am temut de acest lucru din debutul acestui sezon 

comeptițional. Nu m-am gândit neapărat la dificultatea jocurilor, 

am avut ca adversari HC Dobrogea Sud, Steaua și CSM 

București, ci la faptul că la lotul nostru destul de subțirel să nu 

apară accidentări. 

Așa cum se întâmplă de obicei, la cei mai slăbuți apar și 

ghinioanele. Burlacu sigur nu va putea juca câteva săptămâni, 

fără Polocoșer și Șoldănescu, va trebui să facem eforturi uriașe 

pentru a prezenta un lot competitiv la meciul cu Poli Iași. 

Aceasta va fi piatra noastră de încercare și jucătorii pe care-i 

avem în lot trebuie să fie conștienți de acest lucru. Am avut și un 

debut la această partidă, juniorul Andi Tofănel, care a și marcat 

un gol” a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian 

Chiruț. 
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CSU Suceava a rămas cu o singură victorie în actualul sezon al 

Ligii Zimbrilor la handbal masculin, după ce a pierdut la o 

diferență de zece goluri, scor 24-34, meciul disputat sâmbătă, în 

fieful formației Politehnica Timișoara. 

Gruparea bănățeană a condus ostilitățile încă din debutul jocului, 

reușind să se desprindă pentru prima oară la două goluri în 

http://www.svnews.ro/


minutul 6, când Orbovic a marcat pentru scorul de 4-2. Cu sârbul 

Marjanovic în zi de gol și o apărare suceveană care nu a făcut 

față, gazdele și-au asigurat până la pauză un avantaj liniștitor de 

cinci lungimi, 16-11. 

Trupa antrenată de Adi Chiruț a dat semne de revenire în debutul 

părții secunde, când a redus diferența la 16-13, în urma unui gol 

semnat de pivotul Baican. Cu peste zece mingi parate de 

macedoneanul Daskaloski, „alb-violeții” au scăpat însă repede de 

emoții. Sania a dus scorul la 20-13 dintr-o aruncare de la 7 metri, 

Hrimiuc a punctat pentru 25-17 la jumătatea reprizei, iar până la 

final, formația timișoreană și-a rotunjit ecartul la zece goluri, 

scor 34-24. 
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Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat în 

cadrul emisiunii Exclusiv 90 de minute că Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava va beneficia de trei cămine studențești ce 

vor fi construite prin programul guvernamental care prevede 

construcția unui număr de 30 de cămine studențești în țară. 

El a afirmat că, probabil, Universitatea Suceava va primi trei 

cămine prin acest program și datorită insistenței rectorului 

Valentin Popa. 

Ioan Stan a mai spus că pentru a avea informații suficiente în 

cadrul discuțiilor cu reprezentanți ai Guvernului în cadrul 

grupului parlamentar PSD și pentru a prezenta corect necesitatea 

locurilor de cazare pentru studenți în Suceava a avut câteva 

http://www.newsbucovina.ro/


discuții cu rectorul USV, Valentin Popa. 

În ceea ce privește posibilitatea ca Guvernul să susțină realizarea 

investițiilor în campusul al doilea al Universității Suceava, Ioan 

Stan a amintit că el este autorul legii prin care s-au alocat cele 30 

de hectare pentru campusul al doilea. 

„Discutând cu rectorul Popa, am văzut ce are în intenție. E 

minunat, dar bugetul nu e fără fund”, a spus Ioan Stan care a 

menționat că în țară nu e numai Suceava care are nevoie de 

finanțarea unor investiții. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a depus solicitări 

pentru construcția de cămine studențești de 900 de locuri în 

Campus II din comuna Moara, dar și unul de 200 de locuri în 

apropierea ISU Suceava. 

Compania Națională de Investiții intenționează să construiască 

un număr de 30 de cămine studențești în campusurile 

universitare din țară, iar Universitatea Suceava are cea mai mare 

nevoie de astfel de investiții potrivit studiului efectuat la nivel 

național. 

Deputatul ALDE Suceava, Alexandru Băișanu, care este și 

conferențiar universitar, a declarat recent că Universitatea 

Suceava are cea mai mare rată de cereri de locuri în cămine 

studențești din țară, de 2,29, în timp ce Universitatea Al. I.Cuza 

din Iași are o rată de 1,82, Universitatea Politehnică din 

București de 1,17, sau Universitatea de Medicină și Farmacie din 

București de 1,12. 

„La Suceava e cel mai mare raport de cerere și cred că este 

nevoie ca să fie construite cel puțin două cămine noi pentru că 



suntem la dublul cererii față de alte universități”, a spus Băișanu. 

El a susținut că USV are nevoie de mai mult de un cămin 

studențesc prin programul CNI pentru a rezolva, parțial, 

problema lipsei locurilor de cazare pentru studenți. 

 

 


