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După o pauză de mai mulţi ani, Universitatea Suceava are din 

nou două echipe de handbal seniori. În weekend, echipa secundă 

a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, pregătită de 

antrenorul Ion Tcaciuc, a debutat pe teren propriu, în noul sezon 

al Diviziei A, cu un meci pierdut în faţa celor de la CSU Galaţi, 

scor 24 – 26. Cu un lot în care se regăsesc şapte juniori II din 14 

componenţi, dar şi trei jucători de la prima echipă, doi dintre ei 

veniţi în vară la Suceava, Universitatea II a început destul de 

bine întâlnirea cu o echipă în care se regăsesc sportivi 

experimentaţi. Prima repriză a fost destul de echilibrată, cu 

perioade mai bune de ambele părţi, la pauză scorul fiind egal, 10 

– 10. În repriza a doua, oaspeţii au reuşit să se distanţeze la trei 

goluri în minutul 42, scor 14 – 17, moment în care sucevenii au 

cerut time-out şi mai apoi s-au apropiat la un gol, dar n-au reuşit 

să egaleze până la final. 

„Cred că dacă eram puţin mai atenţi se putea obţine mai mult din 

acest meci. Am ratat 3 sau 4 aruncări de la 7 metri şi mai multe 

oportunităţi de poartă şi aici s-a văzut lipsa de experienţă a 

echipei, dar şi cea a omogenităţii, mai ales că pe jucătorii de la 

prima echipă i-am avut la un singur antrenament. Am întâlnit o 

echipă cu jucători experimentaţi, considerată a doua ca valoare 

după Vaslui, dar chiar şi aşa cred că puteam mai mult. De la 



meci la meci sunt sigur că jocul nostru va fi mai exact şi 

eficient”, a explicat antrenorul Ion Tcaciuc, sucevean ce a 

debutat pe banca Universităţii II într-un meci de seniori. 

Universitatea II a început acest meci cu un lot format din 

handbaliştii: Edi Duman, Andi Tofănel (1 gol), Claudiu Lazurcă 

(4), Maxim Oancea (4), Alexandru Ionescu (1), Bogdan Cozorici 

(2), Robert Alupoaie (7), Iulian Roşu (1), Antonio Pintilei, Iustin 

Ivan, Cristian Behenariu, Ştefan Jităreanu, Florin Mihăescu şi 

Daniel Burac.  

Sâmbătă, în a doua etapă, sucevenii vor juca în deplasare, la 

CSM Bacău, echipă ce a pierdut la Botoşani. 
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Tineri  handbaliști antrenați de Ioan Tcaciuc au cedat sâmbătă, 

pe teren propriu, în fața celor de la CSU Galați, cu scorul de 24-

26. 
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Actualitate 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în 

perioada 20-22 septembrie a.c., la Vatra Dornei, reuniunea 

anuală a reprezentanților universităților membre ale Consorțiului 

Universităților din Republica Moldova, România și Ucraina 

(CUMRU), înființat în anul 2011. 

Potrivit unui comunicat de presă, pe parcursul anului universitar 

2017-2018 conducerea executivă a consorțiului a fost deținută de 

USV, după ce,  în toamna anului 2017, în cadrul întrunirii de la 



România și Ucraina 

 

Cernăuți, președinția rotativă a fost încredințată rectorului USV, 

prof. univ. dr. ing. Valentin Popa. 

Lucrările Reuniunii au debutat vineri, 21 septembrie, la Centrul 

Teritorial de Învățare și Educație Continuă al USV, în prezența a 

22 de rectori, prorectori și reprezentanți ai Universităților 

membre CUMRU, respectiv de la Universitatea de Stat a 

Moldovei (USM), Universitatea Națională „Alecu Russo” din 

Bălți (UNARB), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

(UAIC), Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din 

Iași (UNAGE), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), Universitatea „Yurii Fedkovych” din Cernăuți (ChNU), 

și au fost structurate în trei părți. 

Cuvântul de deschidere a reuniunii a aparținut gazdei 

evenimentului, prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector cu 

imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare 

europeană al USV. 

În intervenția sa, prof. univ. dr. Mihai Dimian, ordonator de 

credite al USV, a prezentat realizările comunității academice 

sucevene în ultimii ani și a evidențiat locul pe care USV îl ocupă 

la nivelul rețelei de instituții de învățământ superior românesc. 

Au urmat mesajele de salut din partea reprezentanților 

universităților membre ale CUMRU: prof. univ. dr. Stepan 

MELNYCHUK, Rector al ChNU, prof. univ. dr. Atena-Elena 

SIMIONESCU,  Rector al UNAGE, prof. univ. dr. Mihaela 

ONOFREI, Ordonator de Credite al UAIC, conf. univ. dr. 

Lidia  PĂDUREAC, Prim-prorector pentru activitatea didactică 

al UNARB și conf. univ. dr. Angela NICULIȚĂ, Prorector cu 



Relații Internaționale al USM. 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Vatra Dornei a 

găzduit reuniunea 

anuală a 

reprezentanților 

universităților 

membre ale 

Consorțiului 

Universităților din 

Republica Moldova, 

România și Ucraina 

 

 

 

www.bitnews.ro 

 

 

 

Știri recente 

 

 

IDEM 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Lectoratul de limbă 

română al USV de la 

Cernăuți pășește cu 

succes în cel de-al 

cincilea an de 

existență 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

Universități 

 

IDEM 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

Universitatea 

„Ştefan cel Mare” 

din Suceava a 

finalizat concursul 

de admitere 

 

 

 

 

www.edumanager.ro 

 

 

 

Universități 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a finalizat 

concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă, 

masterat și doctorat la cele 10 facultăţi ale sale. În acest an, USV 

a scos la concurs, pentru toate formele de învățământ, 

aproximativ 5000 de locuri, dintre care peste 2200 au fost locuri 

bugetate. Oferta studiilor universitare de licenţă, constând în 42 

de programe, a atras un total de 1951 noi studenți, dintre care 

343 etnici români de pretutindeni. La forma de învăţământ la 



distanţă (ID) s-au înmatriculat 322 de candidați, repartizați pe 9 

programe de studii. Studiile universitare de masterat s-au 

dovedit, de asemenea, atractive: la finalul concursului de 

admitere, la cele 36 de programe s-au înmatriculat 1109 

candidați, dintre care 142 etnici români de pretutindeni. Acestora 

li se adaugă alți 124 noi studenți înmatriculați la programele de 

conversie profesională. 

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, unde au fost disponibile 

49 de locuri bugetate, s-au înmatriculat 61 de candidați. O nouă 

sesiune de admitere la doctorat se va desfășura în perioada 24 – 

28 septembrie. De asemenea, pentru celelalte programe de studii 

unde mai există locuri disponibile, un nou modul de admitere se 

desfășoară în perioada 24 – 26 septembrie. 

Informaţii detaliate pot fi obţinute consultând pagina 

http://www.admitere.usv.ro/ . 
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