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La doar patru zile de la victoria cu Politehnica Iaşi, echipa de 

handbal seniori a Universității Suceava va evolua din nou în 

Liga Națională, de această dată în fața propriilor suporteri, în 

compania campioanei en-titre a României, Dinamo. Partida 

din etapa cu numărul 19 este programată joi, 15 februarie de 

la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu” de la LPS Suceava. În 

tur, sucevenii au făcut un meci destul de bun şi au condus de 

mai multe ori, dar pe final, când erau în revenire şi s-au 

apropiat la doar două goluri de gazde, au venit câteva decizii 

controversate ale arbitrilor şi Dinamo s-a impus la cinci 

goluri. 

Unul din cei mai importanți jucători de la linia de 9 metri a 

Sucevei, Gabriel Burlacu, speră ca Universitatea să facă un 

meci mult mai bun, mai ales că este pe un trend ascendent.  

„Întâlnim campioana României, o echipă cu un lot de jucători 

valoroşi. În ultima perioadă n-au avut rezultate prea bune, 

chiar şi duminică, în meciul cu Constanța, când Dobrogea Sud 

a revenit de la 8 sau 9 goluri. S-au făcut multe schimbări la 

echipa lor, dar rămân foarte periculoşi, mai ales că la capitolul 

valoare individuală stau cel mai bine în acest sezon. Astfel, ne 

aşteaptă un meci dificil, dar  noi sperăm să facem un joc bun 

şi să continuăm pe această linie ascendentă din ultimele trei 



meciuri, astfel încât să ne îndeplinim obiectivul cât mai 

repede”, a declarat Gabriel Burlacu. La conferința de presă de 

ieri, interul universitar a ținut să le mulțumească suporterilor 

care au fost alături de echipă la Iaşi şi au încurajat-o şi au 

împins-o spre victorie. 

 Portarul şi secundul universitarilor, Iulian Andrei, speră că 

echipa va face un meci bun în fața campioanei 

Și la acest meci, portarul Cristian Tcaciuc va lipsi, deoarece 

se află în continuare la recuperare. Reactivat în poarta 

Sucevei, antrenorul secund al studenților, Iulian Andrei, speră 

ca echipa suceveană să prindă o zi bună cu Dinamo şi să ofere 

un spectacol sportiv de calitate suporterilor ce vor fi în 

tribune, asta chiar dacă în rândul jucătorilor există o mică 

stare de oboseală după meciul de duminică, de la Iaşi.   

„Vom avea o misiune grea în fața campioanei, dar pe de altă 

parte eu cred că va fi un meci frumos. Venim după o victorie 

de moral la Iaşi, în care am obținut trei puncte foarte 

importante. În ultimul meci de acasă, cu Timişoara, am fost 

aproape de a câştiga punct sau puncte. Sper ca sala să fie din 

nou plină, iar suporterii să ne susțină ca de fiecare dată, 

deoarece avem mare nevoie de ei şi sper să le oferim un joc şi 

un rezultat bun împotriva unei echipe puternice, cu jucători 

consacrați ce au multă experiență în campionate puternice. 

Este adevărat că nu vin după rezultate bune, dar este Dinamo 

şi la ei egalul este văzut ca o înfrângere. Eu sper ca joi să nu 

le dăm motive de satisfacție la finalul jocului”, a explicat 

Iulian Andrei.       
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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) demarează 

un proiect de aproape două milioane de euro, pentru 

sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătăţirea competenţelor 

antreprenoriale la nivel regional. 

Printre altele, prin intermediul acestuia, se urmărește 

finanţarea a 37 de planuri de afaceri cu circa 35.500 euro, 

organizarea de cursuri de antreprenoriat pentru 300 de 

persoane din Regiunea Nord-Est, programe personalizate de 

mentorat etc. 

Potrivit managerului de proiect, prof.dr.ec. Gabriela 

Prelipcean: „USV a semnat contractul de finanţare pentru 

proiectul «Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona 

urbană. ANTUR», proiect ce se va derula pe o perioadă de 36 

luni, în parteneriat cu firma Addvances Strategic Solutions 

SRL. Valoarea totală a contractului este de 8.781.541,89 lei, 

din care 8.712.405,54 lei reprezintă finanţare 

nerambursabilă". 

Manager de proiect este prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, 

prorector al USV, aceasta adăugând că „ANTUR” își propune 

încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în 

Regiunea de Nord-Est. 

Proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra mediului de 

afaceri din Regiunea de Nord-Est (înfiinţarea a 37 de noi 

firme), cât și asupra balanţei forţei de muncă (creșterea 

ocupării cu cel puţin 74 de persoane), prin stimularea 



înfiinţării de noi întreprinderi, inclusiv IMM-uri inovatoare, 

prin relevarea/ descoperirea iniţiativei și dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor și, nu în ultimul rând, prin 

creșterea competenţelor antreprenoriale ca urmare a 

participării la cursurile de formare antreprenorială (300 de 

persoane). 

„Implementarea acestui proiect va conduce la următoarele 

rezultate: furnizarea programului de Competenţe 

antreprenoriale pentru 300 de persoane din Regiunea Nord-

Est; selectarea unui număr de 37 de planuri de afaceri 

realizate de cursanţi; formarea abilităţilor necesare pentru 

managementul unei afaceri în cazul celor 37 de beneficiari 

prin derularea unui program de mentorat personalizat, în 

vederea înfiinţării și funcţionării a 37 de firme cu specific 

non-agricol în zonele urbane ale Regiunii de Nord-Est; 

finanţarea celor 37 de planuri de afaceri selectate cu granturi 

maxime de 165.000 lei/plan de afacere (cca 35.500 euro)”, au 

menţionat responsabilii de proiect. Pentru înscrierea în acest 

proiect, cei interesaţi se pot adresa la adresa de e-mail a 

proiectului: antur@usm.ro. 
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În cadrul  etapei a XIX- a, CSU Suceava – Dinamo, mâine, de 

la ora 18.00, în sala Dumitru Bernicu. 
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CSU Suceava revine, joi seară, în sala „Dumitru Bernicu” 

mailto:antur@usm.ro


Chidoveț 

 

 

vizita campioanei en-titre 

Dinamo 

pentru meciul cu Dinamo, programat de la ora 18.00, în 

cadrul etapei a 19-a din Liga Zimbrilor. 

Chiar daca punctele puse în bătaie nu vor conta în partea a 

doua a campionatului, universitarii spun ca vor juca pentru 

suporteri. „Venim după o victorie de moral și trei puncte 

foarte importante obținute la Iași și vrem să continuam pe 

aceiași linie. Nu am jucat rău nici cu Timisoara, de aceea sper 

ca sala sa fie din nou plină. Avem nevoie de suporteri și sper 

sa-i bucuram cu un rezultat bun. Dinamo nu vine dupa niste 

rezultate foarte bune, dar ramane o echipa cu nume, o echipa 

cu jucatori consacrati”, a declarat antrenorul secund Iulian 

Andrei, reactivat ca portar. 

La rândul său, Gabi Burlacu speră că universitarii să poată 

profită de forma mai slaba a campioanei en-titre, care a bifat o 

singura victorie in cele trei meciuri disputate in acest an. 

„Intalnim campioana Romaniei, o echipa cu un lot de jucatori 

foarte valoros, dar care nu a reusit rezultate bune in ultimele 

etape. S-au facut multe schimbari la Dinamo, dar ramane o 

echipa periculoasa, care, daca ar fi sa o luam ca valoare 

individuala a jucatorilor, are cel mai bun lot din campionat. 

Ne asteapta asadar un meci dificil, dar speram sa facem un joc 

bun, sa continua pe aceiasi linie si sa ne indeplinim cat mai 

repede obiectivul”, a declarat Burlacu, care a multumit fanilor 

care au insotit formatia suceveana in deplasarea de la Iasi. 
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Știri Suceava 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a semnat 

contractul de finanțare pentru proiectul „Start la 

antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, 



Ochrim 

 

 

de două milioane de euro 

pentru încurajarea 

antreprenoriatului 

proiect ce se va derula pe o perioadă de 36 luni, în parteneriat 

cu firma Addvances Strategic Solutions SRL. 

Valoarea totală a contractului este de 8.781.541,89 lei, din 

care 8.712.405,54 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. 

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea 

antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor 

antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea 

dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de 

Nord-Est. 

„Proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra mediului de 

afaceri din Regiunea de Nord-Est (înființarea a 37 de noi 

firme), cât și asupra balanței forței de muncă (creșterea 

ocupării cu cel puțin 74 de persoane), prin stimularea 

înființării de noi întreprinderi, inclusiv IMM-uri inovatoare, 

prin relevarea/descoperirea inițiativei și dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor și, nu in ultimul rând, prin 

creșterea competențelor antreprenoriale ca urmare a 

participării la cursurile de formare antreprenorială (300 de 

persoane).”, a precizat managerul de proiect, prof. univ. dr. 

Gabriela Prelipcean, prorector al USV. 
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