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E.ON România, împreună cu instituţiile de învățământ 

superior și asociațiile studențești partenere, încurajează 

tinerii care urmează studii universitare să se implice și în 

2018 în dezvoltarea domeniului energiei utilizând și 

valorificând totodată informaţiile dobândite pe parcursul 

facultății. 

De aceea astăzi s-a dat startul pentru înscrierile la 

Energy Challenge 2018 – competiție ajunsă la ediţia a 

IV-a, la care pot participa echipe studențești din toate 

centrele universitare din țară. Astfel până în data de 22 

decembrie a.c., sunt așteptate pe site-ul 

dedicat http://energychallenge.eon-romania.ro/ idei 

inovative și propuneri de proiecte din domeniul 

eficienței energetice, energiei verzi și digitalizării. 
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Echipa antrenată de Adi Chiruț și Iulian Andrei a cedat 

duminică seară, în fața grupării harghitene, cu scorul de 

26-31, la finalul unui meci în care oaspeții s-au distanțat 

decisiv abia în ultimul sfert de oră. 
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CSU a pierdut meciul cu 
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La sfârşitul disputei din cadrul etapei a IX-a a Ligii 

Naţionale de handbal masculin dintre CSU Suceava şi 

HC Odorhei putem spune fără niciun pardon că pentru 

elevii antrenorilor Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei ar fi 

bine ca meciul să dureze 30, maximum 40 de minute. 

După o primă repriză foarte reuşită în marea majoritate a 

partidelor din acest campionat, formaţia suceveană se 

„pierde” pur şi simplu. La fel s-a întâmplat şi în duelul 

harghitenii, în partea secundă gazdele desfăşurând un 

adevărat turneu de ratări, ca şi cum ratarea ar fi fost o 

boală contagioasă, toţi sucevenii molipsindu-se. 

Încă din startul meciului dintre CSU Suceava şi HC 

Odorhei ne-am putut lesne da seama că oaspeţii aveau 

cel puţin zece jucători străini, în comparaţie cu doar unul 

singur la gazde. Mai mult, dintre „stranierii” 

harghitenilor, trei erau cât malul şi unul cât turnul de la 

Mall. În pofida diferenţei clare de forţă, sucevenii s-au 

descurcat admirabil în primele 30 de minute de joc 

găsind cheia apărării oaspeţilor aproape de fiecare dată. 

A fost 15-15 la pauză, dar sucevenii puteau avea avantaj 

dacă cuplul de internaţionali B+B, Baican – Burlacu nu 



 

ratau câteva situaţii clare. 

Din păcate, după pauză, gazdele au fost de nerecunoscut. 

Parcă repriza secundă a meciului cu CSM Bucureşti ar fi 

fost trasă la indigo. În 21 de minute, CSU Suceava a 

marcat doar 6 goluri şi a ratat o căruţă de ocazii. De la 

tunarul Burlacu, care a fost complet ieşit din mână, s-au 

„îmbolnăvit” şi ceilalţi, până şi veteranul Ciubotariu, 

care a înscris 10 goluri, ratând neverosimil. Pe final 

sucevenii au mai „dres busuiocul”, însă înfrângerea era 

deja prefigurată, scorul final fiind CSU – HC Odorhei 

26-31. 

Este adevărat faptul că în faţa desfăşurării de forţă 

harghitenilor, noi am opus tineri cu pieptul ca oţelul să 

culeagă muşeţelul, dar totul a mers doar o repriză. Pentru 

a putea face ceva în continuare, sucevenii trebuie să 

realizeze faptul că un meci durează 60 de minute şi 

trebuie să lupţi până la capăt. 
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