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Aflaţi în plin sezon competiţional, handbaliştii echipei 

Universităţii Suceava au o pauză de 11 zile între etape. 

Pentru a ţine jucătorii într-o formă sportivă cât mai bună, 

oficialii echipei sucevene au aranjat pentru astăzi un meci 

de pregătire în compania principalei favorite la promovarea 

directă în Liga Naţională, liderul la zi al seriei I din Divizia 

A, Ştiinţa Municipal Bacău. Partida este programată să 

înceapă la ora 17.30, în sala „Dumitru Bernicu” din 

campusul Liceului cu Program Sportiv din Suceava. 

„Aceste pauze mai mari între etape nu ne sunt utile, mai ales 

acum când vom avea mai multe meciuri decisive în 

îndeplinirea obiectivului. De aceea am decis să facem un 

meci de pregătire cu Bacăul, tocmai pentru a-i ţine conectaţi 

pe jucători şi să-i menţinem la o formă sportivă cât mai 

aproape de cea din meciurile oficiale. Mai mult, într-un 

astfel de meci putem să ne perfecţionăm jocul şi să punem 

la punct aspectele unde avem probleme, în atac şi-n 

apărare”, a explicat antrenorul sucevean, Adrian Chiruţ. 

În lotul universitar există şi doi jucători accidentaţi, Bogdan 

Baican, care acuză dureri după ce la ultimul meci un 

adversar a căzut pe piciorul său, şi Florin Ciubotariu, 



handbalist ce are o inflamaţie la tendonul lui Ahile. 

Echipa Universităţii Suceava va juca din nou în Liga 

Naţională joia viitoare, de la ora 17.00, la Minaur Baia 

Mare, un meci ce va fi transmis în direct pe posturile Digi 

Sport şi Telekom Sport. 

După acest meci, CSU Suceava mai are de disputat două 

meciuri din returul de campionat, joi, pe 29 martie, acasă cu 

Dunărea Călăraşi şi joi, 12 aprilie, la HC Vaslui. Imediat 

după terminarea returului vor începe turneele play-off, în 

care vor fi angrenate primele opt clasate, dar şi turneul play-

out, unde mai mult ca sigură va juca şi Suceava, turneu în 

care se va da lupta pentru menţinerea în Liga Naţională şi 

unde vor conta doar punctele obţinute cu echipele din 

această fază. Turneul play-out va avea în acest an doar patru 

echipe, după ce HC Odorhei şi Politehnica Iaşi s-au retras 

din campionat. În aceste condiţii, cele patru echipe vor lupta 

pentru evitarea turneul de baraj promovare-retrogradare, la 

care vor mai veni locurile doi şi trei din cele două serii ale 

Diviziei A, primele două clasate urmând să se menţină sau 

să promoveze în primul eşalon. Mai mult, liderii celor două 

serii promovează direct în locul celor două echipe retrase. 
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Un nou program de studii de licenţă se prefigurează în 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, de la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava, şi anume Psihologia. 

Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a 

aprobat trimiterea documentaţiei către ARACIS (Agenţia 



 Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 

Superior) în vederea autorizării provizorii. 

Dacă va primi undă verde din partea ARACIS, specializarea 

ar putea figura în oferta Universităţii din toamna acestui an 

şi va avea locuri atât la buget, cât şi la taxă. Programul va 

avea o durată de trei ani, la învăţământ cu frecvenţă. 

După ce este autorizat, un program de studii poate primi 

acreditarea din partea ARACIS după ce au absolvit trei 

generaţii de studenţi. Autorizarea provizorie presupune 

acceptul ARACIS pentru funcţionarea unui program de 

studii, reprezintă doar o primă etapă şi oferă dreptul de 

organizare a admiterii, precum şi de organizare şi 

desfăşurare a studiilor. 

Acreditarea oferă, pe lângă acestea, şi dreptul de organizare 

a examenului de licenţă şi de a emite diplome şi certificate 

recunoscute de Ministerul Educaţiei. 

 USV se aşteaptă la o cerere mare 

Reprezentanţii Universităţii au declarat că înfiinţarea noului 

program de studii universitare de licenţă a fost 

fundamentată şi printr-un studiu de oportunitate efectuat de 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. Mai exact, a fost realizat 

un studiu în rândul liceenilor pentru a aprecia interesul 

acestora faţă de această specializare. USV estimează că va 

exista o cerere consistentă pentru acest program, în 

condiţiile în care, în prezent, se înregistrează o afluenţă 

mare de tineri care optează pentru programul de studii 

universitare de licenţă Psihologie la alte universităţi din ţară. 



În cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei mai funcţionează 

un singur program – Pedagogia Învăţământului Primar şi 

Preşcolar. Cât priveşte studiile de masterat, facultatea are 

programul Consiliere şcolară şi educaţie emoţională. 

Prin organizarea programului de Psihologie şi a programului 

de master se doreşte, totodată, asigurarea continuităţii 

studiile absolvenţilor. 
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Mâine, de la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu”, CSU 

Suceava va primi vizita echipei CSM Focșani. 
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În perioada 10-12 mai 2018, la Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, are loc cea de a XIV-a 

ediție a Conferinței Internaționale Strategies and 

Development Policies of Territories: International, Country, 

Region, City, Location Challenges. 

Potrivit reprezentanților USV, tema propusă de organizatori 

este una de larg interes pe plan internațional. 

„Dezvoltarea teritorială este un act de patriotism, de voință 

și de cultură, iar dezideratul este ca România să fie o țară cu 

un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură 

condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu 

un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei”, 



arată sursa citată. 

Reprezentanții USV au menționat că organizarea acestei 

conferințe la Suceava, de către Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică, va permite realizarea 

unui schimb de idei și opinii care pot sprijini elaborarea 

unor strategii privind dezvoltarea teritoriului național și 

internațional. 

Astfel, printre temele care vor fi dezbătute în cadrul 

lucrărilor conferinței regăsim: asigurarea unei integrări 

funcționale a teritoriului național în spațiul european prin 

sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de 

transporturi și broadband, creșterea calității vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a serviciilor 

publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de 

calitate, atractive și incluzive, dezvoltarea unei rețele de 

localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării 

teritoriale și formarea zonelor urbane funcționale, protejarea 

patrimoniului natural și construit și valorificarea 

elementelor de identitate teritorială, creșterea capacității 

instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare 

teritorială, centralizarea și concentrarea informațiilor 

necesare pentru gestionarea politicilor de dezvoltare 

regional și amenajarea teritoriului. 

Conferința beneficiază de participarea unui număr important 

de cadre didactice și studenți de la Facultatea de Științe 

Economice și Administrație Publică din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Parma 

(Italia), Academia de Studii Economice a Moldovei și 



Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), 

Universitatea Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, 

Universitatea Națională de Comerț și Economie din Kiev 

(Ucraina), Universitatea Națională de Economie din Sankt-

Petersburg, Universitatea de Stat din Sud-Vest, Kursk  

(Federația Rusă), Institutul Catolic, Facultatea de Studii ale 

Afacerilor (Slovenia),  Academia de Studii Economice din 

București, Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea de 

Vest din Timișoara, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și 

Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.  
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În perioada 4-6 mai 2018, orașul Ivano-Frankivsk (Ucraina) 

a găzduit turneul internațional de fotbal pentru studenți 

Carpathian Space, la care au participat echipe reprezentative 

din Ucraina, Lituania, Polonia și România. 

Ca urmare a implementării strategiei de internaționalizare a 

Universității „Ștefan cel Mare”, inclusiv prin realizarea unor 

acțiuni de cooperare cu parteneri din Europa Centrală și de 

Est, prin inițiativele dezvoltate la nivelul statelor din 

regiunea carpatică și colaborările interinstituționale, 

România a fost reprezentată de echipa de fotbal a 

universității sucevene. 

Având în componență studenți de la mai multe facultăți, 

coordonați de conf. univ. dr. Bogdan Grosu și asist. univ. dr. 

Florin Onesim, echipa USV a reușit să facă o impresie 



frumoasă, situându-se pe poziția a treia, asigurându-și astfel 

medalia de bronz. 

Echipa a fost formată din: Corniță Nicolae – FEFS, anul I, 

Sili Alexandru – FIESC, anul III, Hariton Ionuț – FEFS, 

anul I, Plohoi Mark – FSEAP, anul II, Tulei Vladimir – 

FLSC, anul II, Chicaroș Tudor – FIMMM, anul III, Vicol 

Dumitru – FIESC, anul II, Susanu Marin – FEFS, anul II, 

Susanu Victor – FSEAP, anul I, Moraru Vadim – FSEAP, 

anul II, Frunză Daniel – FIG, anul I, Buium Alexandru – 

FIMMM, anul II, Andreica Vasile – FIMMM, anul II. 

Reprezentanții USV au apreciat în mod deosebit organizarea 

impecabilă și seriozitatea organizatorilor. Acest fapt, 

precum și satisfacția de a se afla pe podium, au determinat 

ca studenții să revină la Suceava nu doar cu medalii, ci și cu 

o experiență care să le dezvolte spiritul de echipă, cel 

competitiv și dorința de a fi mai buni atât pe plan sportiv, 

cât și academic. 
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Echipa Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a luat 

medalia de bronz la turneul internațional de fotbal pentru 

studenți „Carpathian Space” găzduit de orașul ucrainean 

Ivano-Frankivsk. La competiție au participat formații din 

Lituania, Polonia, România și Ucraina. România a fost 

reprezentată de formația USV coordonată de conferențiarul 

universitar doctor Bogdan Grosu și asistentul universitar 

doctor Florin Onesim. Din lotul medaliat cu bronz au făcut 

parte studenții Nicolae Corniță, Alexandru Sili, Ionuț 

Hariton, Mark Plohoi, Vladimir Tulei, Tudor Chicaroș, 

Dumitru Vicol, Marin Susanu, Victor Susanu, Vadim 

Moraru, Daniel Frunză, Alexandru Buium și Vasile 

Andreica. 

 


