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Echipa Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

devenit pentru al doilea an consecutiv campioană 

universitară la handbal masculin. Formația condusă de Petru 

Ghervan, Adrian Chiruț și Iulian Andrei și-a apărat cu 

succes trofeul, după ce s-a impus, în sala „Dumitru Bernicu” 

din Suceava, în finala competiției, în fața reprezentativei 

Universității din Pitești, cu scorul de 39-23. 

Gruparea suceveană a tranșat soarta finalei încă din prima 

repriză, încheiată cu scorul de 19-9, astfel că și-a permis să 

facă și spectacol la câteva faze finalizate de Andrei Olariu și 

Mihai Sandu. Chiruț și compania au ajuns în finală, după ce 

au câștigat grupa din care au făcut parte cu două victorii: 

37-24 cu Universitatea „Ovidius” Constanța și 36-33 cu 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Podiumul 

competiției a fost completat de echipa Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, care s-a impus în finala mică, cu 

scorul de 33-22, în fața reprezentativei Universității 

„Transilvania” din Brașov. Academia de Poliție „Alexandru 

Ioan Cuza” București a terminat pe locul 5. 

Odată cu titlul național, echipa Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și-a câștigat și dreptul de a participa la 

Campionatul European Universitar ce va avea loc în 



Portugalia. Anul trecut, USV a câștigat competiția 

europeană. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” a mizat la Campionatul 

Universitar pe următorul lot de jucători: Cristian Tcaciuc, 

Eduard Duman – Bogdan Baican, Gabriel Burlacu, Cătălin 

Costea, Andrei Olariu, Sebastian Polocoșer, Alin Petrea, 

Mihai Sandu, Andi Tofanel, Adrian Tîrzioru și Gabriel 

Cotinghiu. 

“Universitatea din Suceava merită acest titlu. E un trofeu 

scontat. La noi handbalul universitar este la el acasă în 

Universitate. Noi nu adunăm sportivi de la alte echipe și 

avem șansa să câștigăm competiția aceasta an de an, dacă 

lucrurile vor funcționa la fel. Vocația pentru performanță a 

Universității este limpede”, a declarat antrenorul Petru 

Ghervan. 

Campionatul National Universitar 2018 a fost organizat de 

Ministerul Educației Naționale, prin Federația Sportului 

Școlar și Universitar, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, prin Facultatea de Educație Fizică și 

Sport, Federația Româna de Handbal, Clubul Sportiv 

Universitatea din Suceava, Asociația Județeană de Handbal 

Suceava, Liceul cu Program Sportiv din Suceava și Școala 

Gimnazială „Ion Creangă” din Suceava. 
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CSU Suceava încheie sezonul 2017/2018 al Ligii Zimbrilor 

la handbal masculin cu un meci lipsit miza, echipa condusă 

de Adrian Chiruț și Iulian Andrei, urmând să evolueze 

sâmbătă seară, de la ora 18.00, în deplasare, la Făgăraș. 
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Scăpată de grijile turneului de baraj pentru 

menținere/promovare, echipa de handbal a Universității 

Suceava va încheia acest sezon competițional din Liga 

Națională cu o deplasare pe terenul celor de la CSM 

Făgăraș, echipă ce nu mai are cum să evite barajul. 
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În perioada 14 – 16 mai 2018, Suceava a găzduit etapa 

finală a Campionatului Național Universitar de Handbal 

Masculin, în cadrul căreia au participat 6 echipe 

reprezentative din următoarele centre universitare: 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Universitatea „Transilvania” din Brașov 

Universitatea din Pitești 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Academia de Poliție „Al. I. Cuza” din București 



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Competiția s-a desfășurat în Sala de Sport a Liceului cu 

Program Sportiv și în Sala de Sport a Școlii Gimnaziale 

„Ion Creangă” din Suceava, marți, 15 mai 2018, în două 

serii a câte 3 echipe, iar miercuri, 16 mai, au avut loc 

jocurile finale. 

În finală, echipa Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a învins-o pe cea a Universității din Pitești, cu 

scorul de 39-23. 
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