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Echipa Universităţii „Ştefan cel Mare” se află în aceste zile 

în Portugalia, la Coimbra, acolo unde se desfăşoară 

Campionatul European Universitar de handbal masculin. 

Formaţia suceveană pregătită de antrenorii Adrian Chiruţ şi 

Iulian Andrei a fost repartizată în grupa A alături de 

grupările reprezentând Universităţile din Barcelona şi 

Coimbra (Portugalia). Sucevenii, care participă în 

competiţie cu gândul de a-şi apăra titlul european cucerit 

anul trecut în Spania, la Antequera, au început în forţă 

întrecerea. În primul meci, echipa USV Suceava a întâlnit 

formaţia gazdă, a Universităţii din Coimbra, de care au 

dispus clar, cu scorul de 28-19. 

Sucevenii au făcut o primă repriză bună în care au marcat de 

14 ori, faţă de cele doar 6 goluri reuşite de portughezi. Deşi 

au echilibrat jocul în partea secundă, lusitanii nu mai aveau 

cum să evite înfrângerea. 

Cel mai bun marcator al Universităţii „Ştefan cel Mare” a 

fost Târzioru, cu 6 goluri, lotul de jucători utilizat în disputa 

cu cei de la Coimbra fiind următorul: Cr. Tcaciuc, Bobeică 

– Tofănel (2), Burlacu (1), Tîrzioru (6), Polocoşer (2), 

Olariu (3), Petrea (1), Costea (5), Baican (2), Sandu Mihai 



(5), Potera (1). 

În cel de-al doilea joc de la Campionatul European 

Universitar din Portugalia, echipa USV Suceava va întâlni 

astăzi, de la ora 14.00, formaţia Universităţii din Barcelona. 

La fel ca şi în cazul partidei cu gruparea portugheză, disputa 

va putea fi urmărită pe un ecran lat la Cofetăria 

Studenţească. Din fiecare grupă a Campionatului European 

Universitar în faza următoare a competiţiei se califică 

primele două clasate. 
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În aceste zile, echipa Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava participă la Campionatul European care are loc la 

Coimbra în Portugalia. Formația suceveană pregătită de 

antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei face parte din 

grupa A alături de grupările reprezentând Universitățile din 

Barcelona și Coimbra (Portugalia). 

În primul meci al grupei a A a Campionatului Universitar de 

handbal masculin, echipa USV Suceava a întâlnit formația 

gazdă a Universității din Coimbra. Sucevenii au făcut o 

primă repriză bună în care au marcat de 14 ori, față de cele 

doar 6 goluri reușite de portughezi. Deși au echilibrat jocul 

în partea secundă, lusitanii nu au putut evita înfrângerea, 

USV Suceava impunându-se cu 28-19. 

Pentru suceveni au evoluat: Cr.Tcaciuc, Bobeică – Tofănel 

(2), Burlacu (1), Tîrzioru (6), Polocoșer (2), Olariu (3), 

Petrea (1), Costea (5), Baican (2), Sandu Mihai (5), Potera 

(1). 



În cel de-al doilea joc al ei la Campionatul European 

Universitar din Portugalia, echipa USV Suceava va întâlni 

azi de la ora 14.00 formația Universității din Barcelona. La 

fel ca și în cazul partidei cu gruparea portugheză, disputa va 

putea fi urmărită pe un ecran lat la Cofetăria Studențească. 

Din fiecare grupă a Campionatului European Universitar în 

faza următoare a competiției se califică primele două 

clasate. 

Reamintim faptul cu echipa Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava este campioana europeană en-titre, titlul fiind 

cucerit anul trecut la Antequera în Spania. 
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Actualitate 

Primul meci al echipei de handbal masculin a USV a 

însemnat și o primă victorie, cu un scor de laudă, 28 – 19, la 

Campionatul European Universitar cu campioana 



 

 

prima victorie a echipei 

de handbal masculin a 

USV, în Portugalia 

Portugaliei, echipa Universității din Coimbra (gazda 

competiției), a transmis rectorul interimar al USV, Mihai 

Dimian. El a mai arătat prin intermediul Facebook că 

jocurile echipei sucevene vor fi transmise live în Grădina 

Englezească, situată în campusul USV, și în Book Cafe. 

„Meciul USV – Universitatea din Coimbra a fost transmis 

live pe canalul youtube al campionatului european 

universitar prezentat mai jos, sâmbătă de la ora 18.00. S-a 

asigurat transmisia la USV Book Cafe și pe terasa acesteia, 

deschisă publicului încă de la ora 17.00. Canalul youtube pe 

care se poate urmări competiția sportivă universitară este: 

https://www.youtube.com/channel/UCg12hft7e4x01nKO5d

VoKfQ 

#Hai_la_USV 

Urmează meciul cu echipa Universității din Barcelona, luni, 

începând cu ora 14. Ne vedem la USV Book Cafe!”, a 

transmis rectorul USV, profesor universitar doctor Mihai 

Dimian. 

Echipa de handbal masculin a Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava participă în aceste zile la Campionatul 

European Universitar de handbal masculin, care se 

desfășoară la Coimbra (Portugalia), cu obiectivul de a-și 

apăra titlul de campioană europeană universitară, câștigat 

anul trecut, în Spania. 

Competiția se desfășoară în perioada 12 – 20 iulie, iar 

delegația suceveană este formată din membrii echipei CSU 

Suceava, Baican Florin Bogdan, Bobeica Ciprian Daniel, 

Burlacu Gabriel Sebastian, Costea Catalin Sabin, Olariu 

Andrei Marius, Potera Alexandru, Polocoșer Sebastian, 



Petrea George Alin, Sandu Mihai Marcel, Tofanel Andi, 

Tcaciuc Vasile Cristian, Tirzioru Adrian Stefan, antrenorii 

Andrian Chiruț și Iulian Andrei, precum și kinetoterapeutul 

echipei, Octavian Andreica. 

S-a anunțat anterior că jocurile echipei sucevene vor fi 

transmise live în Grădina Englezească, situată în campusul 

USV, și în Book Cafe (corp D). Sunt așteptați toți cei care 

doresc să intre în atmosfera campionatului universitar 

european de handbal masculin și să îi susțină pe handbaliștii 

suceveni. „În plin proces de admitere organizat de USV, 

parcursul echipei – emblemă a Universității din Suceava 

devine extrem de important, întrucât, de-a lungul ultimilor 

ani, jucătorii suceveni au constituit un exemplu prin 

capacitatea de a îmbina sportul cu activitățile academice, 

perseverență, fairplay, disciplină, iar meciurile de handbal 

găzduite la Suceava de CSU au reprezentat mereu o 

alternativă atractivă de petrecere a timpului liber pentru 

studenții USV”, a mai spus rectorul interimar Mihai 

Dimian. 

Jocurile Universitare Europene de la Coimbra 2018 sunt 

prezentate drept cel mai important eveniment sportiv 

universitar al anului și este cea mai mare competiție 

multisport organizată vreodată în Portugalia. Au fost 

așteptați 4 000 de participanți de la universitățile cu profil 

sportiv de vârf din Europa, care concurează în 13 categorii 

de sporturi: badminton, baschet, baschet 3×3, kaiac-canoe 

sprint, handbal, fotbal, futsal, judo, canotaj, rugby, tenis de 

masă, tenis, volei, precum s-a arătat anterior, într-un 

comunicat transmis presei de USV. 



(sursa foto: facebook Radio USV) 
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Echipa Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

participă, până pe 20 iulie, la Campionatul European 

Universitar de handbal masculin din Portugalia, cu 

obiectivul de a-și apăra titlul câștigat anul trecut, în Spania. 

Primul meci s-a disputat sâmbătă şi a însemnat și o primă 

victorie, 28 – 19, cu echipa Universității din Coimbra – 

gazda competiției. 

Astăzi, de la ora 14, studenţii suceveni vor juca împotriva 

celor de la Universitatea din Barcelona. 

Meciul poate fi vizionat, în direct, la USV Book Cafe, sau 

pe canalul youtube al campionatului european universitar – 

https://www.youtube.com/channel/UCg12hft7e4x01nKO5d

VoKfQ. 

„Sunt așteptați toți cei care doresc să intre în atmosfera 

campionatului universitar european de handbal masculin și 

să îi susțină pe handbaliștii suceveni”, a transmis rectorul 

interimar al USV, Mihai Dimian. 

Delegația suceveană este fi formată din membrii echipei 

CSU Suceava – Baican Florin Bogdan, Bobeica Ciprian 

Daniel, Burlacu Gabriel Sebastian, Costea Catalin Sabin, 

Olariu Andrei Marius, Potera Alexandru, Polocoser 

Sebastian, Petrea George Alin, Sandu Mihai Marcel, 

Tofanel Andi, Tcaciuc Vasile Cristian, Tirzioru Adrian 

Stefan, antrenorii Andrian Chiruț și Iulian Andrei, precum și 

https://www.youtube.com/channel/UCg12hft7e4x01nKO5dVoKfQ
https://www.youtube.com/channel/UCg12hft7e4x01nKO5dVoKfQ


kinetoterapeutul echipei, Octavian Andreica. 

Jocurile Universitare Europene de la Coimbra 2018 sunt 

prezentate drept cel mai important eveniment sportiv 

universitar al anului și cea mai mare competiție multisport 

organizată vreodată în Portugalia. 

Vor participa peste 4 000 de persoane de la universitățile cu 

profil sportiv de vârf din Europa, care vor concura în 13 

ramuri sportive. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prin 

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, 

sprijină dezvoltarea inițiativelor de dezvoltare a micilor 

afaceri în Bucovina prin dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale a tinerilor, și nu numai, anunță USV. 

Potrivit sursei citate, în perioada 16 iulie – 21 iulie 2018,  

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în 

parteneriat cu Asociația Facultăților de Economie din 

România (AFER), Societatea Antreprenorială Sudenţească, 

Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF) și Clubul 

Antreprenorial Studenţesc (CASt) din cadrul USV 

organizează ȘCOALA DE VARĂ PENTRU 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 

ANTREPRENORIALE, un program intensiv de pregătire 

practică adresat studenților, masteranzilor și doctoranzilor. 



Această Școală de Vară vine în completarea programelor 

similare desfăşurate de USV în domeniul antreprenoriatului: 

Erasmus for Young Antrepreneurs – BYE 8, Startup Europe 

University Network, proiectul Universitate antreprenorială, 

derulat în parteneriat cu JA România în cadrul Societății 

Antreprenoriale Studențești prin Laboratorul de Incubare a 

Afacerilor din cadrul USV. 

 Cursurile, seminariile şi atelierele de lucru vor fi susţinute 

de către specialişti practicieni de prestigiu de la nivel 

naţional, cu vastă experienţă în domeniul antreprenoriatului, 

respectiv al start-up-urilor. Programul va include module de 

cursuri de specialitate în domeniul antreprenoriatului, 

prelegeri, vizite de lucru, lucrări practice, studiu individual 

și excursii tematice în Bucovina, activităţi culturale şi de 

socializare, precum și workshop-uri la care vor fi invitați să 

participe antreprenori de succes. La final, studenţii vor 

elabora proiecte dezvoltate în echipe pe structura și 

problematica dezbătută în cadrul cursurilor și seminariilor 

aplicative din cadrul programului școlii de vară. 

 ȘCOALA DE VARĂ PENTRU DEZVOLTAREA 

COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE constituie un 

obiectiv al proiectului intitulat Susținerea activităţilor 

societății antreprenoriale pentru studenți. StudSA-USV, care 

are ca scop dezvoltarea conceptului de universitate 

antreprenorială și furnizarea unor structuri de sprijin pentru 

profesori și studenți în vederea inițierii unor noi proiecte în 

domeniul antreprenoriatului. De asemenea, menționăm 

faptul că USV oferă cursuri de antreprenoriat disponibile în 



regim gratuit pentru toti studenții USV. 

Proiectul este coordonat de prof. univ dr. Carmen 

NĂSTASE, decan al Facultății de Științe Economice și 

Administrație Publică din cadrul USV.  
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Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel 

Mare din Suceava derulează proiectul intitulat Dezvoltarea 

cantitativă și calitativă a Grădinii Botanice a USV – 

DENDRO-PLUS, finanțat de Ministerul Educației 

Naționale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, care are 

ca principale obiective dezvoltarea grădinii botanice din 

Campusul II al USV prin completarea sectorului Vegetația 

României, crearea unei pepiniere forestiere în cadrul 

sectorului Didactico-experimental și continuarea 

activităților întreprinse prin proiectul finanțat anterior 

(Dezvoltarea cantitativă și calitativă a colecției dendrologice 

– DECADENDRO). 

Proiectul se încadrează în strategia actuală de dezvoltare a 

USV și continuă extinderea infrastructurii universitare, a 

bazelor de practică, precum și susținerea activităților 

didactice și de cercetare. De asemenea, îmbunătățirea 

calității programelor de studiu, dar și creșterea atractivității 

mediului universitar pentru absolvenții de liceu, mai ales 

pentru cei care provin din medii defavorizate, constituie 

unele dintre obiectivele principale vizate. 

Prin proiectul Dezvoltarea cantitativă și calitativă a Grădinii 

Botanice a USV – DENDRO-PLUS se are în vedere 

derularea stagiilor de pregătire practică a studenților din 

cadrul Facultății de Silvicultură, desfășurarea de activități 

specifice domeniilor de studiu (silvicultură, ecologie și 

protecția mediului), prin implicarea studenților în urmărirea 

dinamicii plantațiilor, măsurători pentru crearea unor baze 



de date, precum și lucrări de îngrijire și extindere a spațiilor 

verzi din cadrul USV. Un alt obiectiv propus în proiect este 

organizarea unui workshop privind promovarea și 

valorificarea rezultatelor proiectului, cu participarea tuturor 

factorilor implicați în activități de conservare și gestionare a 

zonelor verzi. 

Proiectul este coordonat de Cezar Valentin Tomescu, cadru 

didactic al Facultății de Silvicultură din cadrul USV. 

 

 


