
Revista presei –MIERCURI, 25  IULIE 2018 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/

Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

 

Primele meciuri amicale 

pentru CSU Suceava, la 

tradiționalul turneu 

sucevean Memorialul 

„Mihai Mironiuc” 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.6 

 

Handbaliştii echipei de seniori de la Universitatea Suceava 

au reluat de pregătirea în această săptmână, după o pauză de 

două zile acordată de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian 

Andrei jucătorilor care au participat la Campionatul 

European Universitar din Portugalia, acolo unde au câştigat 

medalia de bronz. În această perioadă precompetiţională, 

sucevenii şi-au propus 11 meciuri test. 

La mijlocul săptămânii viitoare, în perioada 2-4 august, 

echipa suceveană de handbal va începe meciurile test chiar 

pe teren propriu, la Memorialul „Mihai Mironiuc”, o 

competiţie organizată în fiecare an de CSU Suceava în sala 

„Dumitru Bernicu” din campusul Liceului cu Program 

Sportiv din Suceava. 

În acest an, pe lângă echipa Universităţii Suceava vor 

participa alte trei echipe din Liga Naţională, Potaissa Turda, 

CSM Bacău 2010 şi HC Vaslui, pentru ultima formaţie 

existând semne de întrebare din cauza unor probleme 

apărute pe parcurs. Totuşi, organizatorii turneului de la 

Suceava au şi o variantă de rezervă în cazul în care 

vasluienii nu pot să ajungă, tot o echipă din primul eşalon, 

CSM Făgăraş. Cele patru echipe vor juca în sistem fiecare 

cu fiecare, joi şi vineri după-amiază, iar sâmbătă, pe 4 



august, dimineaţă. 

În următoarea săptămână, în perioada 10-12 august, 

handbaliştii suceveni vor participa la un puternic turneu la 

Baia Mare, competiţie la care pe lângă gazdele de la Minaur 

vor mai fi prezente alte două echipe de top din Liga 

Naţională, Politehnica Timişoara şi Potaissa Turda. În 

următoarea săptămână, Universitatea Suceava va juca la al 

treilea şi ultimul turneu de pregătire din această vară, la 

Bacău, alături de echipa locală CSM Bacău 2010 şi CS HC 

Buzău 2012, echipe ce au promovat în acest an în Liga 

Naţională, dar şi de o echipă din campionatul Lituaniei. În 

ultima săptămână dinaintea începerii noului sezon, 

universitarii vor avea două meciuri tari de pregătire, pe 

terenul vicecampioanei, Steaua Bucureşti. 

Universitatea Suceava va începe noul sezon în Liga 

Naţională pe data de 5 septembrie cu un meci în faţa 

propriilor suporteri, în compania celor de la CSM Bucureşti. 
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Hotărâţi să-i încurajeze pe tineri să nu-şi abandoneze 

studiile, aşa cum îi încurajează pe adulţi să şi le continue 

până la vârste înaintate, profesorii Facultăţii de Litere şi 

Știinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava au demarat proiectul numit MIRAGES FLSC –

Metode inovatoare împotriva riscului de abandon şi pentru 

ameliorarea gestionării propriei evoluţii de către studenţii 

Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, anunță USV.  

Astfel, datorită oportunităţilor oferite în cadrul proiectului, 



studenţii de la Litere au participat în prima jumătate a anului 

2018 şi vor participa până în 2020 la numeroase activităţi: 

mese rotunde, ateliere lingvistice (în română, engleză şi 

franceză), cercuri (de lectură, de traduceri, de retorică, de 

armonie), excursii, stagii de formare, dar şi cursuri de 

consiliere în carieră şi dezvoltare personală. 

 Proiectul MIRAGES FLSC are ca obiectiv principal 

evitarea riscului de abandon al studiilor universitare de 

studenţii anului I prin stimularea dezvoltării competenţelor 

lor profesionale şi socio-emoţionale. Toţi cei care se înscriu 

în acest an şi anul viitor la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării pot beneficia de o parte dintre avantajele 

acestui demers: vizite de studii şi participări la festivaluri 

culturale, implicarea în dezbateri lingvistice şi literare 

determinante pentru formarea ştiinţifică, întâlniri cu oameni 

care constituie modele de reuşită profesională. MIRAGES 

FLSC va favoriza diminuarea ratei de abandon graţie 

dobândirii de către studenţii din anul I a autonomiei în 

gestionarea programului individual de formare, dar şi 

datorită implicării lor crescute în viaţa universitară şi 

comunitară. 

ROSE MIRAGES FLSC îşi propune să mărească încrederea 

studenţilor nu numai în propriile lor forţe, ci şi în societatea 

din care fac parte şi la îmbunătăţirea căreia trebuie să 

contribuie. 

Prin acest proiect, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a răspuns invitaţiei Ministerului Educaţiei 

Naţionale de a se implica într-un proiect complex – finanţat 



de Banca Mondială prin intermediul Unităţii de 

Management al Proiectelor cu Finanţare Externă – intitulat 

ROSE (Romania Secondary Education Project), se arată 

într-un comunicat al USV. 

 „Atunci când adolescenţii şi tinerii, dar şi adulţii, renunţă la 

studii prea devreme, întreaga societate ar trebui să fie 

îngrijorată, pentru că acest abandon va produce efecte 

negative pe termen lung nu numai asupra instituţiilor 

şcolare şi mediului educaţional, ci asupra întregului 

mecanism economic, social, politic şi cultural care 

influenţează dezvoltarea societăţii respective. A alege să 

renunţi la continuarea studiilor e ca şi când ai alege să te 

limitezi la folosirea telefonului fix în condiţiile în care 

lumea din jurul tău trece la generaţii din ce în ce mai 

complexe, cu aplicaţii din ce în ce mai diversificate, de 

smartphones: telefonul fix e mai simplu de manipulat, mai 

puţin solicitant, dar îţi diminuează foarte mult opţiunile, te 

obligă să evoluezi într-un cerc restrâns“, a declarat 

conf.univ.dr. Simona Manolache, coordonator proiect. 
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Vineri, 27 iulie 2018, începând cu ora 21:14, va avea loc o 

eclipsă totală de lună, vizibilă din Romania. Această eclipsă 

este ce mai lungă din secolul 21, cu o durată a totalității de 

1oră și 42 minute. În timpul unei eclipse totale de lună, 

aceasta intră în zona de umbră a Pământului și capătă o 

culoare roșiatică, fiind cunoscută în popor ca luna sângerie. 



Dacă doriți sa aflați mai multe informații legate de eclipsele 

de lună (luna sângerie) și dacă vreți să o priviți prin 

telescop, sunteți așteptați vineri seară, începând cu ora 

21:00, la Observatorul Astronomic al Universității „Ştefan 

cel Mare”  din Suceava. 

Tot vineri, planeta Marte se va afla foarte aproape de Luna 

și va fi la opoziție. Când o planeta se află la opoziție, o 

putem observa în cele mai bune condiții, pe parcursul 

întregii nopți, având maximul de strălucire și diametrul 

aparent maxim vizibil prin telescop. 

Astfel, vor fi făcute observații și asupra planetei Marte, dar 

și asupra planetelor Saturn și Jupiter, putând vedea sateliții 

galileeni, marea pată roșie de pe Jupiter și inelele lui Saturn. 

„Menționăm că observațiile astronomice vor fi posibile daca 

cerul nu va fi acoperit de nori. Pe lângă programul de 

observații, vom discuta despre eclipse și vom proiecta filme 

documentare legate de lună și de producerea eclipselor de 

lună”, se arată într-un comunicat transmis de USV. 
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Cea mai lungă eclipsă totală de Lună a acestui secol va avea 

loc pe data de 27 iulie, în noaptea de vineri spre sâmbătă, şi 

va fi vizibilă în România. Conf. dr. Cristian Pîrghie, 

coordonatorul Observatorului Astronomic al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” (USV), a declarat că pentru pasionaţii de 

acest tip de fenomene va fi montat un telescop pe terasa 

Observatorului, în intervalul orar 21.00-23.00, pentru a 

putea fi urmărită eclipsa, însă doar dacă cerul va fi senin. Pe 



 lângă programul de observaţii se va discuta despre eclipse şi 

se vor proiecta filme documentare legate de Lună şi de 

producerea eclipselor de Lună. 

Reprezentanţii Observatorului au menţionat:  „Tot vineri, 

planeta Marte se va afla foarte aproape de Lună şi va fi la 

opoziţie. Când o planetă se află la opoziţie, o putem observa 

în cele mai bune condiţii, pe parcursul întregii nopţi, având 

maximul de strălucire şi diametrul aparent maxim vizibil 

prin telescop. Astfel, vom face observaţii şi asupra planetei 

Marte, dar şi asupra planetelor Saturn şi Jupiter, putând 

vedea sateliţii galileeni, marea pată roşie de pe Jupiter şi 

inelele lui Saturn”. Tot ei susţin că fenomenul poate fi 

observat şi cu ochiul liber. 

În judeţul Suceava, Luna răsare la 20.47, prin urmare vom 

pierde intrarea sa în penumbră, mai exact începutul eclipsei, 

care va avea loc la 20.14. Eclipsa totală de Lună se produce 

atunci când corpul ceresc se află la 180 de grade de Soare, 

adică în partea opusă acestuia. Intrarea în umbră va avea loc 

la 21.24, oră de la care se va putea vedea cum marginea 

stângă a satelitului va deveni mai puţin strălucitoare decât 

restul discului. După numai o oră, Luna se va afla în 

totalitate sub umbra Terrei, moment care va avea loc la 

22.30. De atunci, tot discul va căpăta diferite nuanţe, de la 

roşu până la cărămiziu, acesta fiind momentul în care începe 

totalitatea, care va dura o oră şi 42 de minute. 

Momentul maxim al eclipsei totale de Lună va avea loc la 

ora 23.22, acesta urmând să se sfârşească la 00.14. Luna va 

ieşi total de sub umbra Pământului la ora 1.19, dar 



fenomenul este considerat terminat astronomic de abia la 

ora 2.29. Întreaga eclipsă va dura 6 ore şi 16 minute, iar în 

tot acest timp, planeta Marte va fi vizibilă sub Lună. 

Eclipsa din noaptea de vineri spre sâmbătă este a doua totală 

din acest an. Fenomenul va putea fi observat din Europa, 

Africa, Asia, Rusia, Australia, dar nu va putea fi vizibil din 

America de Nord şi de Sud, Japonia şi o parte din Rusia. 

Eclipsa va fi transmisă în direct din Namibia prin canalul 

sky-live.tv. 
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25.000 de lei este suma cu care vor fi recompensați 

handbaliștii suceveni pentru performanța obținută în 

Portugalia. „Este un rezultat foarte frumos, cu care puține 

sporturi din România se pot lăuda la nivel universitar. Este 

pentru al doilea an când urcăm pe podium și vrem să 

felicităm întreaga echipă pentru performanța obținută” a 

precizat rectorul Mihai Dimian. 

Componenții echipei de handbal masculin Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava vor fi recompensați cu suma 

totală de 25.000 de lei pentru medaliile de bronz pe care le-

au cucerit săptămâna trecută la Campionatul European 

Universitar din Portugalia. Anunțul a fost făcut de rectorul 

interminar, Mihai Dimian, la primirea oficială de care au 

avut parte handbaliștii la revenirea la Suceava. 

„Ne-am dus cu gândul să ne apărăm titlul cucerit anul 

trecut, dar am întâlnit niște adversari foarte buni. Am învins 



totuși echipe de prestigiu, reprezentativele Universităților 

din Coimbra, Barcelona și Oslo. Este un rezultat foarte 

frumos, cu care puține sporturi din România se pot lăuda la 

nivel universitar. Este pentru al doilea an când urcăm pe 

podium și vrem să felicităm întreaga echipă pentru 

performanța obținută. Cu acordul Senatului, sperăm să 

putem oferi și câteva burse de performanță” a declarat 

rectorul Mihai Dimian, care ținut să mulțumească 

Inspectoratului Şcolar Județean și Primăriei și Consiliului 

Local pentru sprijinul oferit echipei locale de handbal. 

La rândul său, decanul Facultății de Educație Fizică și 

Sport, Petru Ghervan, a salutat faptul că echipa USV a urcat 

pentru al doilea an consecutiv pe podium la nivel european. 

„Suntem pentru al doilea an consecutiv campioni naționali 

la handbal universitar, lucru care nu este la îndemâna oricui. 

E o confirmare că Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava se află în topul Universităților din Europa. Nu este 

simplu să-ți aperi un titlul. Finala a fost de fapt între noi și 

echipa din Marsilia”, a declarat Petru Ghervan, care 

consideră că Suceava va putea găzdui un Campionat 

Universitar European în momentul în care orașul va dispune 

de o sală polivalentă. 

„E posibil să organizăm un astfel de campionat în momentul 

în care vor avea o sală corespunzătoare. Rămâne la stadiul 

de deziderat”, crede Petru Ghervan. 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a cucerit 

medaliile de bronz la Campionatul European Universitar de 

handbal masculin de la Coimbra (Portugalia), după ce s-a 



impus joia trecută, în finala mică a competiției, cu scorul de 

25-21, în fața echipei Universității din Barcelona. 

USV Suceava a mizat pe următorul lot de jucători: Cristian 

Tcaciuc, Daniel Bobeică – Bogdan Baican, Gabi Burlacu, 

Cătălin Costea, Andrei Olariu, Sebastian Polocoșer, Alin 

Petrea, Mihai Sandu, Andi Tofanel, Adrian Tîrzioru și 

Alexandru Poteră. Antrenori: Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei. 

Ediția din acest an a Campionatului European Universitar la 

handbal masculin a adunat echipe de la 11 universități din 

Suceava (România), Barcelona (Spania), Coimbra 

(Portugalia), Bochum (Germania), Belgrad (Serbia), 

Nijmegen (Olanda), Basel (Elveția), Marsilia (Franța), 

Minho (Portugalia), Oslo (Norvegia) și Yeditepe (Turcia). 
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Ieri la amiază, handbaliştii echipei Universităţii „Ştefan cel 

Mare” din Suceava au fost felicitaţi pentru performanţa 

obţinută la Campionatul European Universitar, de 

conducerea şi membrii Consiliului de Administraţie de la 

USV. În discursul său către handbaliştii suceveni, rectorul 

Mihai Dimian a promis că va propune în Senatul 

Universităţii ca toţi cei ce au evoluat şi contribuit la 

câştigarea medaliei europene de bronz să primească burse 

de performanţă în valoare totală de 25.000 de lei, aşa cum s-

a întâmplat şi anul trecut, când USV câştiga titlul de 

campioană europeană universitară.     



„Ne-am dus cu gândul la o nouă medalie de aur, dar să nu 

uităm că echipele pe care le-am întâlnit sunt şi ele foarte 

bune. Am reuşit să învingem echipe ale unor universităţii de 

prestigiu, precum cea din Barcelona, de două ori, Coimbra 

şi Oslo. Cred că sunt rezultate foarte bune cu care puţini se 

pot lăuda în România la nivelul sportului universitar. Ne 

aflăm pentru a doua oară pe podiumul Campionatului 

European Universitar şi ne bucurăm foarte mult pentru a 

doua medalie câştigată consecutiv în această competiţie. 

Astăzi, Consiliul de Administraţie al USV a decis să 

acordăm jucătorilor burse de performanţă în valoare totală 

de 25.000 de lei”, a explicat Mihai Dimian. 

 La această performanţă au contribuit, pe lângă USV, şi 

Primăria, CL Suceava, şi IŞJ, prin LPS Suceava 

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Mihai 

Dimian, a ţinut să precizeze colaborarea foarte bună între 

USV şi instituţiile locale şi judeţene, care a dus la obţinerea 

acestei performanţe la nivel european. 

„Acest rezultat se datorează Universităţii «Ştefan cel Mare» 

Suceava, dar şi colaboratorilor şi partenerilor din mediul 

local, precum Primăria şi Consiliul Local Suceava, care 

sprijină de ani buni echipa profesionistă de handbal, din 

care provin o mare parte a jucătorilor ce sunt studenţi şi au 

participat la europene, dar şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, 

prin baza şi elevii ce se pregătesc în acest sport la Liceul cu 

Program Sportiv. Toţi aceşti factori au dus la titlul de 

campioană naţională şi cred că acesta este un exemplu de 

urmat, mă refer la parteneriatele şi colaborarea între 



instituţii la nivel local şi regional, una extrem de importantă 

pentru a susţine şi promova excelenţa”, a declarat Mihai 

Dimian.          

 Decanul Petru Ghervan crede că Suceava ar putea găzdui 

cel puţin un Campionat European Universitar când va avea 

sala polivalentă 

Antrenor al echipei de anul trecut cu care a câştigat aurul 

european, decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport de 

la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Petru Ghervan, 

a explicat la întâlnirea cu handbaliştii universitari că 

Suceava ar putea fi gazda unui astfel de Campionat 

European Universitar şi chiar mondial, dar asta când va fi 

gata sala polivalentă promisă de administraţia locală 

sucevean, şi nu numai la handbal, ci şi la alte sporturi.    

„În momentul în care vom avea o sală polivalentă 

corespunzătoare este posibil să găzduim şi noi un campionat 

european sau mondial universitar, iar acest lucru a fost 

menţionat de fiecare dată când s-a propus construirea unei 

săli şi crearea de condiţii mai bune pentru sport, dar şi 

pentru cetăţeni. Aşa cum s-a promis, sperăm că lucrurile vor 

prinde contur. Suntem pentru a doua oară campioni ai 

României la handbal universitar, lucru ce nu este la 

îndemâna oricui. Această medalie de bronz şi cea de aur, de 

anul trecut, reprezintă o confirmare că ne aflăm în topul 

universităţilor din Europa la acest capitol. Nu e uşor să-ţi 

aperi titlul şi să lupţi în fiecare an pentru medalie, deoarece 

întâlneşti jucători puternici, mai ales că handbalul 

universitar nu este doar la noi bine văzut şi sprijinit. Cred că 



finala la acest european a fost de fapt semifinala între echipa 

noastră şi cea din Marsilia, iar francezii, după cele trei 

accidentări importante, n-au mai putut să ţină pasul cu 

germanii de la Bochum. Faptul că filiera spre un titlu 

european te duce spre adversari şi mai puternici sau mai 

slabi câteodată dă culoare şi este farmecul acestei 

competiţii. Patru din jucătorii noştri au fost selecţionaţi şi la 

loturile naţionale pentru mondialul universitar, iar acest 

lucru este unul foarte important pentru universitatea 

noastră”, a declarat Petru Ghervan. 

Echipa USV a câştigat bronzul european după două victorii 

în grupă, cu universităţile din Barcelona şi Coimbra, un 

succes în sferturile de finală cu universitatea din Oslo, o 

semifinală pierdută cu echipa din Marsilia şi o finală mică 

în care s-a impus din nou în faţa handbaliştilor de la 

Barcelona. 

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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Specializările Pedagogie, Calculatoare și Drept conduc 

detașat în preferințele candidațiolor care și-au depus dosarul 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2018-07-25/Pedagogia-Calculatoarele-si-Dreptul-raman-cele-mai-cautate-specializari-de-la-Universitatea-din-Suceava-oConcurenta-cea-mai-mare-este-la-Drept-unde-sunt-cele-mai-putine-locuri
https://www.monitorulsv.ro/Local/2018-07-25/Pedagogia-Calculatoarele-si-Dreptul-raman-cele-mai-cautate-specializari-de-la-Universitatea-din-Suceava-oConcurenta-cea-mai-mare-este-la-Drept-unde-sunt-cele-mai-putine-locuri


Talpalariu 

 

 

Dreptul rămân cele mai 

căutate specializări de la 

Universitatea din 

Suceava 

de înscriere pentru admiterea de la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava. 
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