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După debutul în noul sezon al Ligii Naționale, când a pierdut la 

un singur gol în confruntarea de pe teren propriu cu CSM 

București, Universitatea Suceava are un nou meci dificil, de 

această dată în deplasare, sâmbătă, de la ora 18.00, la Potaissa 

Turda. Antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei abordează acest 

meci cu un lot complet, fără jucători cu probleme medicale. 

Partida va fi transmisă în direct pe site-

ul www.turdanews.net sau pe facebook la 

adresa www.facebook.com/turdanews. 

Adversarii sucevenilor au debutat miercuri în noul sezon, cu un 

rezultat de egalitate la Timișoara, după ce la pauză au avut un 

avantaj de cinci goluri. Reîntors acasă în această vară, interul 

dreapta al sucevenilor, Cristian Adomnicăi, se va întoarce pe 

terenul fostei sale echipe în calitate de adversar, echipă pe care o 

cunoaște foarte bine.    

„Cu siguranță vom avea o misiune dificilă în compania unei 

echipe cu handbaliști ce joacă de mulți ani împreună și ce se 

cunosc foarte bine între ei, dovadă fiind rezultatele din ultimele 

sezoane. Dar până la urmă nu rezultatele sunt importante și va 

depinde foarte mult de forma la care sunt și suntem la ora 

meciului. Cu toate acestea nu cred că sunt de neînvins și de aceea 

trebuie să ne facem jocul și să credem în șansele noastre”, a 

http://www.turdanews.net/
http://www.facebook.com/turdanews


explicat Cristian Adomnicăi. 

Tehnicianul sucevenilor, Adrian Chiruț, speră ca elevii săi să nu 

mai greșească așa de mult, ca-n prima etapă, și să joace la 

victorie, așa cum trebuie s-o facă la fiecare meci, indiferent de 

numele sau valoarea adversarului.  

„Știm echipa din Turda și cred că vom avea un meci greu, mai 

ales că tot timpul au făcut meciuri bune. Cu toate acestea trebuie 

să ne concentrăm în primul rând pe echipa noastră și de aceea am 

încercat să reparăm problemele din meciul cu CSM București, 

adică cele de la finalizare, dar și la prindere pasăre. Nu știu de ce 

au apărut la acest nivel, unde e greu să ai pretenții cu astfel de 

probleme și cu astfel de adversari. Noi întotdeauna am făcut 

meciuri bune la Turda, mai ales că-i cunoaștem foarte bine. Nu 

mai trebuie să punem în față tot timpul numele adversarului, ci 

să ne gândim tot timpul la victorie, așa cum vom merge și la 

Turda”, a explicat Adrian Chiruț.    
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Echipa de handbal masculin CSU Suceava reia întrecerile 

oficiale de campionat, în deplasare, pe terenul formației CSM 

București. Meciul de mâine de la ora 17.30 va fi transmis de 

TVR. 

Pentru suceveni urmează partea secundă din acest sezon 

competițional în care se vor lupta pentru evitarea retrogradării. 

Diferența dintre locul VIII și IX este deja de șapte puncte și 

lucrurile sunt relativ clare, cu excepția “cazului” HC Odorhei. 

Pentru suceveni, esențiale sunt partidele disputate cu grupările 



aflate pe ultimele locuri, potrivit sistemului de desfășurare al 

Ligii Naționale, în clasamentului de profil contează doar 

rezultatele cu aceste ultime echipe. 

„Ne așteaptă un meci cu o echipă bună și-l vom trata așa cum am 

făcut cu toate celelalte dispute. Am făcut o pregătire bună în 

perioada de iarnă și sunt mulțumit de faptul că nu au fost 

accidentări. 

Va fi greu în acest an, dar avem o echipă omogenă cu care ne 

vom bate pentru fiecare punct. Nu e totul perfect, din niciun 

punct de vedere, am menționat aici relații de joc, faza de atac, 

susținere financiară și lucruri legate de echipa noastră. 

Avem trei jucători esențiali aflați la sfârșit de contract cu care 

sperăm să colaborăm pe viitor. Este vorba de Burlacu, Târzioru 

și Cristi Tcaciuc, handbaliști care au arătat ce pot pentru 

Suceava” a spus antrenorul Adrian Chiruț. 

Cel mai prolific jucător al grupării CSU Suceava în acest sezon 

competițional a fost Florin Ciubotariu, extrema de lot național 

fiind în top zece pe lista marcatorilor în primul eșalon valoric al 

handbalului românesc. 

„Nu m-am gândit niciodată că pot fi printre golgheteri, pentru că 

postul pe care joc eu nu este unul de profil și în plus, pentru mine 

a contat cel mai mult să fiu util acolo unde am jucat. Am încercat 

de fiecare dată, acolo unde am evoluat, să-mi fac treaba și să 

marchez. 

La Suceava, m-am străduit să fiu cât mai bun pentru că aici m-

am format ca handbalist și aici crescut. Mai mult, faptul că am ca 

antrenori foștii mei colegi, Adi Chiruț și Iulian Andrei, a contat 



și mai mult pentru că am vrut să fiu alături de ei. 

Sper să ne atingem obiectivul propus și să ne salvăm de la 

retrogradare pentru că CSU Suceava merită și antrenorii ei, cu 

atât mai mult” a declarat extrema stângă a CSU Suceava, jucător 

de lot național, Florin Ciubotariu. 
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La cinci ani de la ultima evaluare a ARACIS (Agenția Națională 

de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din România), 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) se pregătește să 

intre din nou sub lupa inspectorilor agenției. 

Ultima evaluare a instituției de învățământ a avut loc în anul 

2013, iar în urma inspecțiilor efectuate, USV a fost evaluată cu 

„Grad de Încredere ridicat”, acesta fiind cel mai înalt calificativ 

ce poate fi acordat unei universități din sistemul național de 

învățământ. A fost a doua evaluare consecutivă, finalizată cu 

calificativul maxim, după cea din 2008. 

Legea Educației Naționale prevede ca universitățile românești să 

fie evaluate în mod periodic, o dată la cinci ani, în vederea 

stabilirii standardelor de calitate. 



Ca finalitate, aceste proceduri au menirea de a crește 

performanțele procesului didactic și de a realiza pregătirea 

viitorilor specialiști în concordanță cu cerințele pieței. 

Acreditarea unităților de învățământ superior din România se 

realizează de către ARACIS, începând din anul 2007, 

universitățile putând primi următoarele calificative: „Grad de 

încredere ridicat”, „Grad de încredere”, „Grad de încredere 

limitat” și „Lipsă de încredere”. 

USV a aprobat demararea procedurilor de evaluare externă a 

calității, o cerere în acest sens urmând să fie depusă la ARACIS. 

Prorectorul USV, prof. univ. Mircea A. Diaconu, responsabil de 

activitatea didactică și asigurarea calității, a arătat că indicatorii 

care sunt urmăriți de ARACIS vizează capacitatea instituțională, 

eficacitatea educațională și managementul calității. 

Mai exact, comisia ARACIS va avea în vedere aspecte precum 

activitatea didactică și de cercetare desfășurate la USV, baza 

materială, programele de studii, regulamentele în vigoare, 

evoluția numărului de studenți, serviciile oferite studenților și 

procentul de absolvire, aspecte financiare etc. 

Totodată, echipa de evaluatori va avea întâlniri cu reprezentanți 

ai conducerii universității și ai facultăților, cu studenți și cadre 

didactice, cu angajatorii din Suceava, cu absolvenți ai instituției. 
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Ediția 2018 a evenimentului științific „Noaptea Cercetătorilor” 



Talpalariu 

 

 

 

 

cercetătorilor” va 

avea loc la finele 

lunii septembrie, la 

Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

 

se va desfășura vineri, 28 septembrie, între orele 17.00 - 22.00, 

pe platoul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV). 

Sucevenii curioși sunt invitați să afle cum funcționează lucrurile, 

ce impact are știința în viața de zi cu zi, ce înseamnă să fii 

cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare.  

Participanții au ocazia să ia parte la activități, să cunoască 

oamenii din spatele experimentelor și să participe la workshopuri 

și concursuri, la cea de-a VI-a ediție a evenimentului. 

De partea cealaltă, „Noaptea cercetătorilor” oferă oamenilor de 

știință prilejul de a intra în legătură cu publicul, proiectul 

adresându-se tuturor, de la entuziaști la sceptici, oferind o mare 

varietate de activități științifice și educative. 

Organizatorii transmit că <Noaptea Cercetătorilor> se înscrie în 

seria evenimentelor Marie Curie și își propune să arate publicului 

larg ce înseamnă să fii cercetător. Primul eveniment <Noaptea 

Cercetătorilor> a fost organizat în 2005 și a atras până acum 

peste 1,5 milioane de vizitatori. Evenimentul oferă oamenilor de 

știință șansa de a intra în legătură cu publicul, iar vizitatorilor 

ocazia de a descoperi universul științei. Proiectul se adresează 

minților curioase și tinerilor care se doresc să înceapă o carieră în 

cercetare”. 

Evenimentele de popularizare a științei au loc, în acest an, în 

peste 20 orașe din România. 

Rezultatul dorit pe termen lung este acela de a atrage noua 

generație către activitatea de cercetare, încurajând o carieră în 

acest domeniu, de a crește recunoașterea publicului larg față de 

munca nevăzută a cercetătorilor și de a crea interacțiunea cu 



publicul larg pentru a-i putea descoperi ca fiind oameni obișnuiți 

cu o meserie neobișnuită. 

Programul complet urmează să fie făcut public de către 

organizatori.  

 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Cursuri gratuite de 

limbă franceză, 

pentru copii, la 

Biroul Francez 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Pg.9 

 

Începând cu anul școlar 2018-2019, Biroul Francez (aleea Ion 

Grămadă, nr. 1-3) organizează cursuri de limba franceză, nivel 

începător, pentru grupa de vârstă 6-8 ani. În vederea constituirii 

grupei de cursanți (10-12 persoane), organizatorii așteaptă 

înscrieri în perioada 24 septembrie – 10 octombrie 2018. 

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 

0723.678083. Cursurile vor începe pe 24 octombrie 2018 și vor 

avea loc la Biroul Francez, săptămânal, miercuri, ora 17:00. 
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Cele două sesiuni sunt incluse într-un proiect la scară 

națională, Opțiuni strategice pentru dezvoltarea durabilă a 



 

 

învață inginerii 

silvici să acceseze 

fonduri europene 

 

sectorului forestier, care urmărește realizarea unor politici 

publice eficiente si coerente pentru sectorul forestier, ca o 

alternativă la soluțiile avansate la nivel ministerial pentru 

sectorul silvic. AAP e implicată în activitățile adresate 

angajaților ocoalelor silvice, proiectul urmărind identificarea 

unor soluții la firul ierbii, „de jos în sus”, pornind de la discuțiile 

cu personalul silvic care participă la programele de formare. 

Alte două module educaționale sunt similare ca structură cu 

programul de formare de la Brașov (cu două sesiuni, in cadrul 

cărora se vor instrui 100 de cursanți)– unul dedicat relațiilor 

publice și comunicării, susținut la Universitatea Ștefan cel Mare 

din Suceava în perioada octombrie – decembrie 2018 și celălalt 

centrat pe noutățile legislative din sectorul forestier și domeniile 

conexe, ce se va desfășura la Universitatea din Oradea, în 

intervalul ianuarie – martie 2019. În plus, localitatea Săliște din 

Sibiu va găzdui încă două serii de sesiuni educaționale: una 

centrată pe managementul de mediu și implicând 25 de 

participanți care la sfârșit vor primi un atestat (în intervalul 

aprilie – mai 2019), cealaltă, pe formarea formatorilor și 

implicând 10 cursanți (în intervalul august 2019 - octombrie 

2019). 

AAP e partener și în alte două programe, respectiv schimbul de 

bune practici cu Danemarca și Belgia (cu 10 persoane implicate 

și derulat în perioada august – octombrie 2018), precum și 

promovarea politicilor publice rezultate în urma proiectului către 

ministerul de resort prin intermediul unei campanii de strângere 

de semnături. Documentul de politică publică final, centrat pe 

soluții alternative, va fi prezentat într-o conferință organizată în 

ultima lună de implementare, în regiunea București-Ilfov - 



urmând ca, ulterior, propunerea să fie înaintată cu adresă oficială 

ministerului. 

  
 


