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Echipa de handbal a Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a reuşit pentru al doilea an consecutiv să urce pe 

podiumul Campionatului European Universitar. După ce 

anul trecut a câştigat aurul, ieri, echipa pregătită de 

antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei a câştigat medalia 

de bronz, după o finală mică câştigată în faţa Universităţii 

din Barcelona, scor 25 – 21. Meciul a avut două reprize total 

diferite, prima aparţinând spaniolilor, care la pauză au 

condus la şase goluri, 14 – 8. Universitatea Suceava a avut 

13 minute foarte bune în partea a doua şi a reuşit să întoarcă 

soarta partidei în 13 minute, când a marcat nu mai puţin de 

9 goluri consecutive, iar scorul a devenit 19 – 16 pentru 

Suceava. Până la final, universitarii de la „Ştefan cel Mare” 

şi-au păstrat un avantaj de 3-4 goluri şi s-au impus cu 25 – 

21. Sucevenii au învins astfel echipa din Barcelona pentru a 

doua oară la acest turneu, după victoria din grupe cu scorul 

de 28 – 23. Elevii lui Adi Chiruţ au încheiat grupa pe primul 

loc, după o nouă victorie, de această dată în detrimentul 

gazdelor de la Coimbra, 28 – 19. În sferturile de finală, 

sucevenii au trecut de Universitatea din Oslo cu 28 – 16, o 

echipă incomodă ce a rezistat fizic doar o repriză, la pauză 

fiind 14 – 10 pentru reprezentanta României. 



„Îi felicit pe băieţi pentru tot efortul depus în teren la acest 

Campionat European şi pentru câştigarea medaliei de bronz, 

una ce putea fi mai strălucitoare dacă nu avem ghinion şi 

picam cu francezii în semifinale, un meci pe care toată 

lumea îl vedea în finala mare. În finala mică, băieţii au intrat 

destul de relaxaţi în teren, crezând că vor avea o misiune 

uşoară, dar n-a fost aşa. La pauză am discutat cu ei şi în 

partea a doua au abordat total diferit partida, demonstrând 

diferenţa de valoare faţă de spanioli. Mă bucur că n-am avut 

parte de accidentări şi putem să ne continuăm pregătirea 

pentru Liga Naţională în efectiv complet”, a explicat 

antrenorul Adrian Chiruţ. 

 Sucevenii au pierdut pe final de meci semifinala cu 

puternica echipă a Universităţii din Marsilia 

Aşa cum se aşteptau după ce au urmărit meciurile 

Universităţii din Marsilia, handbaliştii sucevenii au avut un 

meci foarte greu cu francezii ce aveau în lot trei jucători din 

prima ligă în Hexagon şi şase ce evoluează la aceeaşi 

formaţie în eşalonul II din Franţa. Prima repriză a fost una 

extrem de echilibrată, nici una din echipe nereuşind să se 

desprindă la mai mult de două goluri, iar la pauză sucevenii 

aveau un gol, 13 – 12. În partea a doua, elevii lui Adi Chiruţ 

s-au dus şi la patru goluri, dar din păcate, în ultimele 10 

minute, francezii s-au apărat foarte bine şi nu prea le-au dat 

sucevenilor soluţii în atacul poziţional, reuşind să marcheze 

de 5 ori consecutiv şi să ducă scorul la 28 – 23, avantaj ce a 

fost decisiv. 

„Aşa cum am văzut în meciurile anterioare, Marsilia a avut 



o echipă foarte bună, cu jucători de valoare din primele 

două ligi din Franţa. Handbaliştii noştri s-au luptat până la 

capăt, dar francezii s-au apărat foarte bine şi nu prea am 

avut multe soluţii pe poziţional şi cred că aici s-a făcut 

diferenţa, mai ales că am avut şi câteva ratări când puteam 

să ne desprindem. Astfel, cât am alergat şi am dus faza a 

doua şi contraatacul foarte bine ne-am păstrat în joc, dar în 

ultimele 10 minute n-am mai reuşit acest lucru”, a explicat 

Adi Chiruţ. 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a deplasat la 

europeanul universitar din Portugalia un lot de 12 jucători: 

portarii Cristian Tcaciuc şi Daniel Bobeică, jucătorii Gabriel 

Burlacu, Adrian Târzioru, Andri Tofănel, Sebastian 

Polocoşer, Andrei Olariu, Alin Petrea, Cătălin Costea, 

Bogdan Baican, Mihai Sandu şi Alexandru Poteră, antrenori 

Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei.  
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Echipa Universităţii „Ştean cel Mare” din Suceava, 

campioană europeană universitară anul trecut la Antequera 

în Spania, a reuşit în acest an la Coimbra în Portugalia să 

cucerească medalia de bronz. Învinsă după un meci cu un 

final ciudat de către formaţia Universităţii Aix-Marseille în 

semifinale, gruparea pregătită de antrenorii Adrian Chiruţ şi 

Iulian Andrei s-a mobilizat exemplar şi a reuşit să câştige 

finala mică pentru locurile III-IV.  

Sucevenii i-au avut din nou ca adversari pe cei din echipa 

Universităţii din Barcelona pe care i-au învins din nou, aşa 



cum o făcuseră şi în faza grupelor. 

Formaţia USV Suceava a început mai greu disputa din 

finala mică, fiind condusă la pauză cu 14-8. În Repriza a 

doua studenţii suceveni au avut o revenire de senzaţie 

marcând 17 goluri, faţă de cele doar 7 ale spaniolilor. Scorul 

final a fost USV Suceava – Universidad de Barcelona 25-

21. 

USV Suceava: Cr.Tcaciuc, Bobeică – Târzioru (6), Petrea 

(7), Burlacu (2), Tofănel, Polocoşer (1), Olariu (1), Costea 

(1), Baican (6), Potera, Sandu Mihai 
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În semifinale, USV Suceava a pierdut cu 25-28 în fața 

echipei Universității Aix-Marseille. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a primit 

miercuri, 18 iulie, vizita unei delegații din Republica 

Populară Chineză, de la Universitatea de Științe și 

Tehnologie Hebei și din cadrul Universității Langfang. 

Potrivit reprezentanților USV, au fost făcuți pași foarte clari 

către dezvoltarea unui program de licență de Limbă și 

Literatură Engleză – Limbă și Literatură Chineză la USV, în 

colaborare cu universitățile menționate mai sus, finanțarea 

unui program de mobilități pentru studenți și profesori și a 

unor proiecte de cercetare comune, finanțarea unei grădini 

chinezești în cadrul grădinii botanice din Campusul II al 

USV. 

Delegația a fost condusă de dr. Wang Liquin, director 

adjunct al Departamentului de Educație al provinciei Hebei, 

și formată din prof dr. Wang Yuding, secretar al comitetului 

de partid din cadrul Universității de Științe și Tehnologie 

Hebei, prof. dr. Han Tongyin, secretar al comitetului de 

partid din cadrul Universității Langfang, prof. dr. Yang 

Xuexin, Prorector al Universității Hebei, și Zhao Wenhua, 

Director adjunct al Biroului de Afaceri Internaționale al 

Universității Langfang. 



 Menționăm faptul că între Universitatea „Ștefan cel Mare” 

și Universitatea Hebei există deja o colaborare, o delegație 

de studenți și cadre didactice participând, în anul 2017 și în 

acest an, la Concursul internațional studențesc de 

calculatoare „Hard& Soft”, organizat de universitatea 

suceveană. De asemenea, reprezentanții USV au lansat o 

nouă invitație studenților chinezi de a participa la concursul 

de cyber security care va avea loc la USV. 

Invitații chinezi au apreciat parteneriatul istoric dintre 

România și China și și-au manifestat deschiderea pentru 

lansarea unor noi direcții de colaborare în învățământul 

superior, dar și în plan cultural și social. 

Programul invitaților chinezi s-a derulat în Campusul USV, 

unde au vizitat câteva obiective, precum Laboratorul de 

Biometrie Forestieră, Laboratorul de Compatibilitate 

Electromagnetica, Complexul de Natație și Kinetoterapie, 

Laboratorul de materiale avansate multifuncționale, și 

Laboratorul de mașini inteligente și vizualizarea informației. 

Invitații au luat prânzul la Restaurantul USV și au vizitat 

câteva obiective istorico-culturale din județ. 

O delegație a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

va efectua, la finele acestei luni, o vizită în China, unde va 

purta discuții cu conducerile a cinci universități din centrul 

și sudul țării în vederea extinderii, respectiv stabilirii 

relațiilor de cooperare academică în domeniile educației și 

cercetării. 

Acum, la mai bine de o mie de ani distanță de la celebrul 

Drum al Mătăsii, inițiativa chineză Belt and Road dorește să 



reconecteze China cu Europa prin proiecte de anvergură pe 

teritoriul a trei continente: Asia, Africa și Europa. „One 

Belt, One Road” marchează implicarea statului chinez în 

toate palierele de dezvoltare, de la cel economic, la cel 

financiar, social și de infrastructură. În acest context, 

invitații chinezi au subliniat deschiderea Chinei către lume 

și a universităților . 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit 

miercuri, vizita unei delegații din Republica Populară 

Chineză condusă de dr. Wang Liquin, Director adjunct al 

Departamentului de Educație al provinciei Hebei din care au 

mai făcut parte și prof dr. Wang Yuding, secretar al 

comitetului de partid din cadrul Universității de Științe și 

Tehnologie Hebei, prof. dr. Han Tongyin, secretar al 

comitetului de partid din cadrul Universității Langfang, 

prof. dr. Yang Xuexin, Prorector al Universității Hebei, și 

Zhao Wenhua, Director adjunct al Biroului de Afaceri 

Internaționale al Universității Langfang, anunță USV. 

Scopul întâlnirii a fost a discuta potențialul și perspectivele 

unei colaborări în plan academic și științific, dezvoltarea 

unor programe educaționale de cooperare, precum și 

inițierea unor mobilități pe termen scurt și lung atât pentru 

studenți cât și pentru cadre didactice  din cele trei 

universități, precizează sursa citată. 

„Menționăm faptul că între Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava și Universitatea Hebei există deja o colaborare, 

o delegație de studenți și cadre didactice participând, în anul 



2017 și în acest an, la Concursul internațional studențesc de 

calculatoare „Hard& Soft”, organizat de universitatea 

suceveană. De asemenea, reprezentanții USV au lansat o 

nouă invitație studenților chinezi de a participa la concursul 

de cyber security care va avea loc la USV”, se arată în 

comunicat. 

USV notează că invitații chinezi au apreciat parteneriatul 

istoric dintre România și China și și-au manifestat 

deschiderea pentru lansarea unor noi direcții de colaborare 

în învățământul superior, dar și în plan cultural și social. 

„ Acum, la mai bine de o mie de ani distanță de la celebrul 

Drum al Mătăsii , inițiativa chineză Belt and Road dorește 

să reconecteze China cu Europa prin proiecte de anvergură 

pe teritoriul a trei continente: Asia, Africa și Europa. „One 

Belt, One Road” marchează implicarea statului chinez în 

toate palierele de dezvoltare, de la cel economic, la cel 

financiar, social și de infrastructură. În acest context, 

invitații chinezi au subliniat deschiderea Chinei către lume 

și a universităților chineze, îndeosebi”, se mai subliniază în 

document. 

Mai mult, se arată că au fost făcuți pași foarte clari către 

dezvoltarea unui program de licență de Limbă și Literatură 

Engleză – Limbă și Literatură Chineză la USV, în 

colaborare cu universitățile menționate mai sus, finanțarea 

unui program de mobilități pentru studenți și profesori și a 

unor proiecte de cercetare comune, finanțarea unei grădini 

chinezești în cadrul grădinii botanice din Campusul II al 

USV. 



Programul invitaților chinezi s-a derulat în Campusul USV, 

unde au vizitat câteva obiective, precum Laboratorul de 

Biometrie Forestieră,  Laboratorul de Compatibilitate 

Electromagnetica, Complexul de Natație și Kinetoterapie, 

Laboratorul de materiale avansate multifuncționale, și 

Laboratorul de mașini inteligente și vizualizarea informației. 

Invitații au luat prânzul la Restaurantul USV și au vizitat 

câteva obiective istorico-culturale din județ. 

O delegație a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

va efectua, la finele acestei luni, o vizită în China, unde va 

purta discuții cu conducerile a cinci universități din centrul 

și sudul țării în vederea extinderii, respectiv stabilirii 

relațiilor de cooperare academică în domeniile educației și 

cercetării, anunță USV. 

 

 


