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CSU Suceava va disputa 

cinci partide amicale 

până la reluarea 

campionatului 
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CSU Suceava a perfectat cinci meciuri de verificare până pe 1 

februarie, când se va relua Liga Zimbrilor la handbal masculin. 

Săptămâna viitoare, echipa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei se va deplasa în Ardeal pentru două jocuri amicale în 

compania formațiilor Potaissa Turda și „U” Cluj, programate 

marți, de la ora 16.00, respectiv miercuri, de la ora 12.00. 

Vineri, 19 ianuarie, echipa suceveană își va testa forțele, în 

deplasare, cu liderul Seriei A a Diviziei A, Știința Bacău, pentru 

ca miercuri, 24 ianuarie, să se deplaseze la București, pentru o 

„dublă” amicală în compania Stelei. 

Universitarii se află în prezent în cea mai grea perioadă a 

pregătirilor de iarnă, Adi Chiruț programând în această 

săptămâna câte două antrenamente pe zi. Alin Petrea este 

singurul jucător care nu se pregătește cot la cot cu colegii săi, 

centrul sucevean având nevoie, potrivit medicilor, de o 

săptămână în plus de repaus. 

„În aceste amicale, ne-am propus să ne îmbunătățim jocul, să-l 

aducem la un nivel cât mai ridicat, care să ne permită să adunăm 

cât mai multe puncte odată cu reluarea campionatului. Ne 

așteaptă o parte a doua a sezonului regulat foarte grea, mult mai 

grea ca prima, ținând cont că vom întâlni în deplasare patru 



dintre cele cinci contracandidate ale noastre în lupta din play-

out”, a precizat antrenorul Adrian Chiruț. 

CSU Suceava va relua Liga Zimbrilor de handbal masculin pe 

data de 1 februarie, cu o deplasare dificilă pe terenul celor de la 

CSM București. 
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Educație 

 

Compania „Holzindustrie Schweighofer” informează că, în 

ultimii ani, a contribuit cu peste 35.000 de euro la achiziționarea 

mai multor echipamente de ultimă generație pentru Laboratorul 

de Biometrie Forestieră de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava. Într-un comunicat al companiei se arată că la USV 

funcționează unul dintre cele mai performante laboratoare de 

biometrie forestieră din Europa de Est. Sursa citată precizează că 

instrumentele moderne achiziționate cu sprijinul „Holzindustrie” 

sunt folosite atât de studenți, cât și de cadrele didactice în 

activitatea de învățare, cercetare, inovare și dezvoltare. În același 

comunicat se menționează că „Holzindustrie Schweighofer 

apreciază că o bază materială modernă reprezintă un punct de 

plecare pentru performanțe înalte în domeniul cercetării dar și în 

proiecte cu aplicabilitate imediată în beneficiul comunității 

locale”. 
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