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Studenţii Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” Suceava (USV) au ocazia de a-şi efectua stagiile 

de practică la Curtea Constituţională a României, datorită 

unui parteneriat încheiat între cele două instituţii încă din 

2012. 

De această experienţă beneficiază studenţii de la anul I la 

anul IV, stagiile desfăşurându-se în luna mai, perioadă în 

care patru serii a câte 11 studenți se vor pregăti, la 

Bucureşti, în domeniul juridic. 

Durata unui stagiu este de trei zile, timp în care studenții vor 

cunoaște mai bine organizarea Curții Constituționale, cum 

se desfășoară activitatea instituției, ce înseamnă să 

pregătești o ședință de judecată, ce presupune o ședință de 

judecată, ce înseamnă activitatea de după o ședință, cine e 

implicat, care categorie de personal din cadrul Curții 

Constituționale are atribuții și în ce moment etc. 

Fiecare serie va avea un tutore de practică din cadrul 

instituției gazdă. 

După aceste stagii, studenții au o cu totul altă perspectivă 

despre activitatea Curții Constituționale, iar vizita și timpul 

petrecut acolo îi determină să aibă o altă abordare și în ceea 



ce privește pregătirea teoretică. 
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Echipa de handbal a Universităţii Suceava a început foarte 

bine turneul play-out, unde se dă lupta pentru menţinerea în 

Liga Naţională, cu două victorii importante în deplasare, la 

Vaslui şi la Focşani. Sâmbătă, de la ora 18.00, elevii lui Adi 

Chiruţ şi Iulian Andrei vor încheia turul play-out-ului cu un 

alt meci foarte important, în faţa propriilor suporteri, cu 

CSM Făgăraş. Sucevenii abordează această partidă cu tot 

lotul valid, chiar dacă mai există mici probleme medicale 

normale pentru acest final de campionat. Partida se anunţă 

una foarte disputată, aşa cum au fost toate meciurile din 

această fază a competiţiei, mai ales că fiecare dintre cele 

patru echipe şi-a propus să termine pe primele două locuri, 

ce le scapă de barajul pentru menţinere/promovare în Liga 

Naţională.  

„Play-out-ul a început foarte bine pentru noi, cu două 

victorii în deplasare. Echipa noastră este într-o formă bună, 

avem tot lotul valid şi cred că putem să ne batem cu orice 

adversar. Suntem pe primul loc în play-out şi vrem să 

terminăm pe aceeaşi poziţie la finalul campionatului. 

Întâlnim o echipă ce vine şi ea după o victorie şi cu 

siguranţă va veni la Suceava să se bată pentru puncte, dar 

noi avem avantajul terenului propriu, suportul suporterilor şi 

de aceea ne vom lupta şi vom câştiga cele trei puncte”, a 

declarat ieri, într-o conferinţă de presă, jucătorul CSU 

Gabriel Cotinghiu. 



  

Studenţii şi-au propus să câştige toate cele trei meciuri de pe 

teren propriu şi să termine play-out-ul pe primul loc 

Reactivat în perioada cât portarul Cristian Tcaciuc a fost la 

recuperare, antrenorul secund şi portarul Universităţii 

Suceava, Iulian Andrei, este de părere că meciul cu Făgăraş 

va fi unul greu, dar are încredere că echipa suceveană va 

juca fără presiune şi va câştiga cele trei puncte. 

„Ne bucurăm c-am început play-out-ul cu două victorii, mai 

ales că le-am obţinut în deplasare cu nişte adversari dificili. 

Urmează trei meciuri acasă pe care ne dorim să le câştigăm 

pentru a ne consolida poziţia de lider în play-out, acesta 

fiind şi obiectivul pentru această fază a campionatului. 

Făgăraşul, ca şi noi, are nevoie de aceste puncte şi vine după 

o victorie grea pe teren propriu. Pentru un oraş mic, 

adversarii de sâmbătă au făcut investiţii foarte mari în 

echipă, iar lumea are aşteptări mari. Nu au avut rezultatele 

scontate şi de aceea cred că va fi un meci periculos pentru 

noi, pentru că mai mult ca sigur vin la noi să câştige şi să 

plece cu punctele. Noi sperăm să continuăm parcursul bun 

pe care l-am început în play-out. Aşteptăm lumea la sală în 

număr cât mai mare, aşa ca de fiecare dată, şi sper să le 

oferim suporterilor noştri un spectacol sportiv de calitate”, a 

explicat Iulian Andrei. 

Zilele acestea, echipa urmează să primească o nouă tranşă 

de bani de la Primăria Municipiului Suceava, după cea de 

300.000 de lei virată tot în această lună. 



„Banii din prima tranşă au ajuns la jucători şi majoritatea 

sunt la zi cu salariile, excepţie făcând 4 sau 5 dintre ei. Este 

îmbucurător că primim o nouă tranşă de bani, mai ales 

pentru c-am suferit în aceste prime luni din an la acest 

capitol, dar ne revenim din acest punct de vedere şi sper să 

intrăm în vacanţă cu situaţia la zi. Pe această cale mulţumim 

domnului primar, domnilor viceprimari şi domnilor 

consilieri locali pentru că fac eforturi şi se asigură că totul 

este bine şi se vrea performanţă la echipa de handbal”, a 

explicat antrenorul secund, Iulian Andrei. 
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Echipa condusă de Adrian Chiruț va primi mâine, de la ora 

18, în sala ”Dumitru Bernicu” vizita celor de la CSM 

Făgăraș. 
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În etapa a III-a a turneului play-out al Ligii Naţionale de 

handbal masculin, CSU Suceava va primi sâmbătă de la ora 

18.00, vizita echipei CSM Făgăraş. Sucevenii au un moral 

foarte bun înaintea acestei dispute după ce au câştigat 

ambele partide susţinute în deplasare, la Vaslui şi Focşani. 

„Ştim că ne aşteaptă un meci dificil, dar ne vom lupta 

pentru victorie. Nu va fi uşor pentru că oaspeţii nu au nimic 

de pierdut, însă cu sprijinul suporterilor noştri sper să 

câştigăm. Avem lotul valid şi dornic de victorie” a declarat 

antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruţ. 

 


