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Universitatea a 

rezistat cu brio 45 de 

minute, pe terenul 

medaliatei cu bronz 

Potaissa Turda 
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Aseară, în etapa cu numărul opt din Liga Naţională de Handbal, 

Universitatea Suceava a cedat cu scorul de 28 – 33 pe terenul 

medaliatei cu bronz din sezonul trecut, Potaissa Turda. În ciuda 

scorului final, sucevenii au condus ostilităţile aproape 45 de 

minute, iar la pauză aveau un avantaj de trei goluri, scor 15 – 12. 

Chiar dacă au lipsit trei stâlpi ai apărării, Ioan Tcaciuc, Bogdan 

Șoldănescu și Sebastian Polocoșer, dar și portarul titular, Cristian 

Tcaciuc, Universitatea le-a dat mari bătăi de cap gazdelor, într-o 

primă repriză în care portarul Eduard Duman a avut cea mai 

bună evoluţie de până acum, iar jocul studenţilor a mers aproape 

ca la carte, atât în apărare, cât și-n atac. Din păcate, în mai multe 

rânduri, arbitrii nu i-au lăsat pe suceveni să se desprindă la 6 și 

chiar mai multe goluri, prin decizii favorabile gazdelor, cu 

eliminări gratuite în tabăra universitară, dar și o clemenţă 

exagerată în ultimele faze din prima repriză, când Florin 

Ciubotariu a fost aruncat în spaliere de sârbul Vasic, care l-a 

lovit cu pumnul în faţă, intenţionat. 

În partea a doua, Universitatea a rezistat până-n minutul 38, când 

a fost egalată pentru prima dată, iar mai apoi, în ultimele 12 

minute, gazdele s-au distanţat la patru goluri, diferenţă ce a ţinut 

până-n minutul 52. Din păcate, studenţii n-au mai găsit calea 

spre gol, din cauza unei bănci scurte, dar jucătorii ce-au intrat în 



teren și-au făcut datoria, mai mult decât se așteptau gazdele, ce 

au avut emoţii mari până pe final de joc. 

„Echipa noastră a făcut o primă repriză foarte bună, în care 

puteam să ne ducem la 6 sau 8 goluri, dar din păcate am fost 

opriţi de arbitri. În partea a doua am fost lângă ei destul de mult 

timp, dar am primit eliminări când nu trebuia, iar jucătorii au fost 

mai obosiţi și merită toată aprecierea c-au luptat aproape un meci 

întreg, făcând ambele faze. Burlacu a făcut un meci foarte bun 

după două antrenamente în 3 săptămâni. Turda a demonstrat că 

este o echipă puternică, chiar și ajutată de arbitri, într-un joc în 

care am greșit și noi destul de mult, dar ne-am bătut de la egal la 

egal cu medaliata cu bronz”, a explicat antrenorul Adrian 

Chiruţ.      
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va implementa un 

proiect de peste 15 milioane de lei pentru dezvoltarea cercetării 

Industriale. Prorectorul Universităţii Suceava, Mihai Dimian, a 

anunţat că proiectul „Centru pentru transferul de cunoştinţe către 

întreprinderi din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi 

Comunicaţiilor” (CENTRIC) a fost deja selectat pentru finanţare 

în cadrul competiţiei de parteneriate pentru transfer de cunoştinţe 

a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020. Proiectul 

are o valoare totală de 15,4 milioane de lei, din care aproape 13,5 

milioane de lei este finanţare europeană nerambursabilă. Mihai 

Dimian arătat că şase milioane de lei din finanţarea 

nerambursabilă vor fi acordate întreprinderilor partenere pentru 

activităţi de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală în 



domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, 

întreprinderi ce vor asigura şi o co-finanţare de 1,8 milioane de 

lei. „Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui 

centru de transfer de cunoştinţe între Universitatea «Ștefan cel 

Mare» din Suceava şi companii care activează în domeniul 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii din Regiunea 

Nord - Est a României, cu prioritate acordată companiilor din 

judeţele Suceava, Botoşani şi Neamţ”, a explicat prorectorul 

Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava. Mihai Dimian a spus că 

prin implementarea acestui proiect se preconizează că vor fi 

implicate 23 de companii în cooperare cu Universitatea Suceava. 

Proiectul aprobat spre finanţare va fi coordonat de un alt 

prorector al universităţii sucevene, prof. univ. dr. Gabriela 

Prelipcean, iar echipa de implementare este formată din cadre 

didactice ale Facultăţii de Inginerie Electrică şi Știinţa 

Calculatoarelor. 
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Directorul CCS, 

prof. Valentin Ianoș: 

„Casa de Cultură a 

Studenților încearcă, 

să acopere nevoia de 

informație, educație 

și divertisment 

pentru studenți” 
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Zi de joi cu noutăți de la Casa de Cultură a Studenților din 

Suceava. Alături de Iulia Sîrghi la Viva CAFE a fost directorul 

CCS, prof. Valentin Ianoș. 

„Casa de Cultură a Studenților încearcă, să acopere nevoia de 

informație, educație și divertisment pentru studenți, dar și pentru 

un public numeros, din toate categoriile de vârstă, oferindu-le 

tuturor posibilitatea participării la diverse programe care vor fi 

concepute pentru a satisface dreptul și accesul cetățenilor la 

cultură.”, a spus directorul Casei de Cultură a Studenților din 

http://www.vivafm.ro/


 Suceava, prof. Valentin Ianoş. 

„Avem 11 cursuri gratuite pentru studenți”. 

„În acestă seară avem jazz. Cum frumos zice cineva: unul din 

bogații patriei jazz vine la Suceava, este din Italia și nu mai sunt 

bilete. S-au vândut toate biletele spre surprinderea mea și acesta 

este un pas înainte spre aprofundarea acestui gen muzical. Sper 

să fie la fel și la următorul spectacol Othello Piano Trio de pe 26 

octombrie 2017 ora 19 pe scena Auditoriumului „Joseph 

Schmidt” al Universitatii «Ștefan cel Mare» din Suceava.” 

„Pe 29 noiembrie va avea loc Balul Bobocilor USV, tema din 

acest an este Egiptul Antic, iar invitat special este cântărețul 

Speak.” 

 

 


