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Echipa antrenată de Adi Chiruț va debuta în competiție pe 

terenul divizionarei secunde Unirea Sannicolau Mare, într-un 

meci programat în perioada 16-18 octombrie. 
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a anunțat că pentru cele 1.076 

de locuri disponibile în căminele universității au fost aproximativ 

2.000 de solicitări. 

„Cu excepția locurilor alocate pentru etnicii români din 

străinătate, care au fost distribuite în ordinea mediilor de 

admitere, restul locurilor au fost distribuite de către facultăți 

după criterii stabilite de Consiliul Facultății din care fac parte 

reprezentanți ai profesorilor și studenților”, a precizat rectorul 

interimar al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

 

De asemenea, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian a subliniat că 

USV a crescut capacitatea de cazare cu aproximativ 15% prin 

preluarea a două etaje din căminul Colegiului Tehnic „Petru 

Mușat”, ceea ce înseamnă 100 de locuri de cazare, și a închiriat 

pensiunea Bi Com, fiind oferite astfel încă 50 de locuri de 
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cazare. 

Totodată, rectorul interimar al USV a menționat că au fost făcute 

demersurile necesare pentru a mări substanțial capacitatea de 

cazare în următorii 2-3 ani. 

Astfel, USV a preluat Căminul nr. 2 de la Colegiul Tehnic 

Alimentar, prin Hotărârea Consiliului Local Suceava, și a scos la 

licitație documentația de avizare a lucrărilor de investiții (DALI) 

pentru a putea face proiectul tehnic și ulterior contractarea 

lucrărilor de consolidare, modernizare și mansardare a 

construcției respective, ceea ce ar conduce la un cămin modern 

cu 230 de locuri până la finalul anului viitor. 

Mai mult, Dimian a arătat că USV a depus documentația 

solicitată de către Compania Națională de Investiții și a predat 

1,5 ha de teren din campusul II acestei companii pentru 

construcția unui cămin de 945 de locuri. 
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O nouă întâlnire de suflet a iubitorilor de poezie ce se va 

desfăşura sub egida Clubului de Iniţiativă Literară (CIL) – 

Cygnus este programată pentru duminică, 7 octombrie a.c., la 



 

 

„Călătoria întoarcerii 

în mine” 

 

Observatorul Astronomic USV, cu începere de la ora 12.  

Este vorba de lansarea volumului de poezii „Călătoria întoarcerii 

în mine” (Editura Cygnus, 2018) de Mariana Bilic, grafica 

volumului fiind realizată de prof. Adrian Grosari de la CN 

„Ciprian Porumbescu”. Invitaţi speciali şi moderatori ai 

manifestării vor fi publicistul Adrian Popovici („Crai nou”) şi 

criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc. Intrarea este liberă. 
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Clubul Sportiv Universitar Suceava a început Campionatul 

Naţional de juniori III cu o victorie clară pe teren propriu, 34 – 

20, împotriva echipei LPS Iaşi. Handbaliştii pregătiţi de 

antrenorul Vasile Boca şi-au asigurat un avantaj liniştitor încă 

din prima repriză, intrând la pauză cu un avans de 11 goluri, scor 

19 – 8, avans pe care l-au mărit în partea a doua. Sucevenii fac 

parte din seria A a campionatului naţional de juniori III, alături 

de formaţiile LPS Suceava, LPS Roman, LPS Piatra Neamţ, LPS 

Vaslui, LPS Iaşi şi CSM Bacău. 

„Sezonul 2018-2019 va fi unul foarte greu prin prisma faptului 

că începând de anul acesta Federaţia Română de Handbal a 

adoptat un nou sistem competiţional, prin care urmăreşte 

creşterea în valoarea a handbalului de la nivel de juniori printr-

un număr mai mare de jocuri. În primă faza a campionatului 

echipele sunt repartizate pe grupe geografice, ca mai apoi 

primele 3 clasate să se califice în grupele valoare, iar următoarele 

3 în grupele speranţă. Primele 3 clasate din zona Moldovei se vor 

lupta în grupele valoare cu primele 3 clasate din zona Dobrogei, 

jucând fiecare cu fiecare tur-retur, în turneul final calificându-se 

primele 2 echipe. Obiectivul nostru pentru prima faza a 



campionatului este calificarea în grupele valoare de pe primul loc 

al seriei din care facem parte. Cred că echipa are acest potenţial 

în condiţiile în care pregătirea de la antrenamente va fi una foarte 

bună’’, a explicat antrenorul sucevenilor, Vasile Boca. 

Pentru echipa universitară au evoluat: Ştefan Leonte, Dan 

Gaşpar, Dragoş Podovei - portari, Alexandru Reuţ (11 goluri), 

Daniel Stanciuc (9), Cătălin Zariţchi (4), Emilian Huţuleac (3), 

Alexandru Focşăneanu (2), Claudiu Stejar, Ionuţ Fetcu, Matei 

Botezat, Adi Hreceniuc, Rareş Florescu (1), David Duman, 

Codrin Dascălu, Cătălin Mujdei. În etapa următoare, pe 30 

septembrie, CSU Suceava va întâlni în deplasare echipa LPS 

Roman. 
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Federația Română de Handbal a stabilit programul primei faze 

din acest sezon al Cupei României la handbal masculin, o 

competiție ce din acest an va avea un sistem schimbat, cu 31 de 

echipe la start,  respectiv cele 14 din Liga Națională și 17 din 

Divizia A. În această fază, cea a 16-imilor, echipa Universității 

Suceava va evolua în deplasare, pe terenul echipei din Divizia A, 

CS Unirea Sânicolau Mare, pe data de 17 octombrie. Astfel, în 

această primă fază vor avea loc un număr de 15 partide, CSM 

București fiind singura echipă ce este calificată direct în optimi. 

Partidele vor avea loc într-o singură manșă, iar în caz de egalitate 

se va trece la aruncări de la șapte metri.  

„Încă nu ne-am propus nimic în Cupa României, deoarece nu 

știm cum va fi tragerea la sorți mai departe. Acest nou sistem 



este unul benefic pentru handbalul românesc, deoarece și 

echipele din eșalonul secund au o șansă, dar, mai mult, vor juca 

în fața propriilor spectatori cu echipe de top, un lucru bun pentru 

promovarea handbalului, mai ales în eforturile de a aduce noi 

sponsori”, a explicat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian 

Chiruț. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) urează „Bun 

venit!” studenților din anul I, într-un mod inedit. Între 2 și 11 

octombrie, bobocii declarați admiși în acest an la USV sunt 

așteptați să ia parte la o serie de activități reunite sub genericul 

„Săptămâna bobocilor”. 

Proiectul prin care organizatorii vor să-i familiarizeze pe cei din 

anul I cu studenția, cu campusul universitar și mediul academic 

este coordonat de Asociația Studenților din Universitatea 

Suceava (ASUS), în colaborare cu USV și Casa de Cultură a 

Studenților. 

Potrivit lui Dorian Dascălu, președinte ASUS, ”un nou an 

universitar se apropie, iar noi vrem să îl începem cu dreptul! 

Pentru studenţii din anul I, şcoala va începe cu câteva zile aparte 

în care le propunem activități de socializare, concerte, seri de 

film, prezentări etc. În acest an am reușit, pentru prima dată, să 

obținem finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului, suma 

de 14.000 de lei. Nu suntem la prima ediție, însă ne-am propus 

ca în acest an evenimentele să fie mai vizibile, mai interesante”. 



Proiectul începe de marţi, 2 octombrie, cu distribuirea Ghidului 

bobocului, un catalog cu informații necesare celor din anul I, 

despre campus, cantină, Universitate etc. Seara se încheie cu un 

concert folk al trupei Mici, programat de la ora 20.00, în 

Auditorium „Joseph Schmidt”. 

În perioada 3 - 5 octombrie, bobocii vor putea face turul 

Universității, având posibilitatea de a vizita laboratoare, săli de 

curs, cantina, biblioteca și alte zone de interes pentru ei. 

Seara de socializare și seara de film se vor desfășura în zilele de 

7 și 8 septembrie, urmând ca pe 9 octombrie să aibă loc o 

conferință pe tema voluntariatului (ora 20.00, Aula Corp E). 

Concursul Tresure Hunt este programat pentru miercuri, 10 

octombrie, în campus, urmând ca joi, de la ora 12.00, 

organizațiile studențești ale Universității Suceava să se 

promoveze și să facă recrutări în cadrul „Târgului organizaţiilor 

studenţeşti”. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat 

în perioada 20-22 septembrie, la Vatra Dornei, Reuniunea anuală 

a reprezentanților universităților membre ale Consorțiului 

Universităților din Republica Moldova, România și Ucraina, 

înființat în anul 2011. Pe parcursul anului universitar 2017-2018, 

conducerea executivă a consorțiului a fost deținută de USV, după 

ce, în toamna anului 2017, președinția rotativă a fost încredințată 

prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul USV. 



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 ale Consorțiului:  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). 

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 

Universității sucevene din 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 Consorțiului: 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. 

Partea a doua a reuniunii a cuprins o serie de prezentări care s-au 

concentrat pe cooperarea dintre instituțiile partenere, precum și 

pe unele activități care ar putea fi incluse în viitorul calendar de 

acțiuni și parteneriate comune în cadrul Consorțiului. 



În cadrul sesiunii de încheiere a reuniunii anuale au fost 

adoptate, prin vot, o serie de propuneri. Una deosebit de 

importantă, venită din partea Universității de Stat a Moldovei și 

susținută de Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, este 

cooptarea în cadrul consorțiului, ca membru cu drepturi depline, 

a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) din 

Chișinău. 

La inițiativa prof. univ. dr. Mihai Dimian, s-a hotărât organizarea 

unui set de prelegeri care urmează să fie susținute de câte un 

reprezentant al fiecărei universități în toate celelalte instituții 

partenere. În acest sens, în perioada următoare se va realiza o 

selecție a lectorilor și a temelor. Aceste mobilități în interiorul 

Consorțiului vor promova valorile comune și capacitatea de a 

realiza proiecte în parteneriat. De asemenea, în parteneriat cu 

UNAGE din Iași și AMTAP din Chișinău, se va organiza o 

stagiune de spectacole la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

Reuniunea CUMRU organizată de USV s-a încheiat cu o 

aplicație practică în județ, participanții efectuând vizite la 

obiective cu caracter istoric și cultural din județul Suceava. 
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În următorii doi ani, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava va beneficia de o finanțare de 3 milioane de lei pentru 

un proiect de dezvoltare în vederea susținerii activității de 

cercetare. Proiectul a fost promovat de rectorul interimar Mihai 

Dimian, împreună cu decanul Facultății de Inginerie Alimentară 

Mircea Oroian. Rectorul a afirmat că proiectul a fost declarat 

cîștigător în cadrul competiției vizînd finanțarea excelenței în 



cercetării unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare.  

El a precizat că proiectul EXCALIBUR-EXcelență în Cercetare 

Avansată, Leadership în Inovare și Brevetare pentru dezvoltarea 

Universității și a Regiunii-oferă susținere financiară pentru 

publicarea de articole în reviste ierarhizate în prima jumătate a 

clasamentelor internaționale, brevetarea invențiilor la nivel 

european și stagii de cercetare la universități din Top 500. De 

asemenea, se vor asigura fonduri pentru salarii pentru doctoranzi 

și tineri cercetători cu performanțe deosebite și acțiuni de 

transfer tehnologic. 
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

prof. univ. dr. Mihai Dimian a anunțat a anunţat că Proiectul 

EXCALIBUR (EXcelență în Cercetare Avansată, Leadership în 

Inovare și Brevetare pentru dezvoltarea Universității și a 

Regiunii) depus în această vară spre finanţare de către 

Universitatea „Ştefan cel Mare” a fost declarat câștigător în 

cadrul competiției de Proiecte de finanțare a excelenței în CDI și 

urmează să primească o finanțare de 3 milioane de lei pentru 

următorii doi ani. Prin proiect se oferă susținere financiară pentru 

publicarea de articole în reviste ierarhizate în prima jumătate a 

clasamentelor internaționale, brevetarea invențiilor la nivel 

european, stagii de cercetare la universități din top 500, salarii 

pentru doctoranzi și tineri cercetători cu performanțe deosebite și 

acțiuni de transfer tehnologic. 

 


