
Revista presei – JOI, 6 DECEMBRIE 2018 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

Marius Șuiu 

 

 

 

Universitatea a 

încheiat turul cu un 

eșec la Focșani 

 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.8 

 

Cu un lot măcinat de accidentări, din care au lipsit mai mulți 

jucători importanți, echipa de handbal a Universității Suceava a 

încheiat ieri seară turul de campionat în Liga Națională cu un 

eșec la scor, pe terenul celor de la CSM Focșani 2007, scor 20 – 

32. În primele 10 minute de joc, sucevenii l-au pierdut și pe cel 

mai bun marcator, Adi Târzioru, care a avut o recidivă la o 

entorsă la gleznă și n-a mai putut continua. În plus, Adi Chiruț a 

încercat să-l folosească și pe Baican, dar acesta nu era refăcut 

după o întindere în zona inghinală și n-a putut să joace, din lotul 

Universității Suceava lipsind mai mulți jucători importanți, 

Burlacu, Petrea, Olariu și Lakovic, fapt pentru care sucevenii au 

apelat la jucătorii de la echipa a doua sau cei care au evoluat mai 

puțin. În prima parte, studenții au rezistat 20 de minute, dar până 

la pauză, gazdele s-au dus la 6 goluri. Focșaniul a continuat jocul 

bun și la mijlocul reprizei secunde avea un avantaj de 12 goluri, 

23 – 11, câștigând în final fără drept de apel. 

„Știam că va fi un meci foarte greu din cauza accidentărilor din 

lotul nostru, în timp ce ei au avut lotul complet și jucau acasă. 

Ghinionul a continuat și-n această partidă, iar după numai câteva 

minute, Târziorul a călcat din nou strâmb și a făcut o recidivă la 

entorsa de gleznă pe care o avea. În plus, Baican n-a putut să 

joace, deși am încercat să-l forțăm, iar acest lucru s-a simțit. 



Totuși, am folosit mul jucători ce au evoluat mai puțin și de la 

echipa a doua și vreau să-i felicit că au făcut tot posibilul să țină 

ritmul cu adversarii mult mai experimentați. Am rezistat destul 

de puțin, în fața unei echipe ce se află în vârf de formă, dar sper 

să vină vacanța și să încercăm să ne recuperăm cât mai mulți 

jucători”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț. 

În partida de la Focșani, Universitatea a folosit următorul lot: 

Erhan, Duman și Andrei – portari, Adomnicăi (2), Alupoaie (2), 

Baican, Ciubotariu (3), Costea (2), Ionescu (1), Lupu (4), Oancea 

(3), Sandu (2), Siamatas, Șoldănescu și Târzioru (1). 

Sucevenii vor încheia meciurile oficiale pe anul 2018, miercuri, 

în prima etapă a returului, la CSM București. 
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Echipa secundă de handbal a Universității Suceava a încheiat 

returul I din Divizia A cu o deplasare la Brașov, pe terenul 

echipei Centrului Național Olimpic de Tineret. Sucevenii 

pregătiți de antrenorul Ioan Tcaciuc au cedat cu scorul de 28 – 

38, asta după ce-n tur, pe teren propriu, s-au impus în fața 

brașovenilor cu scorul de 37 – 33. În prima parte, universitarii s-

au ținut aproape de gazde, ba chiar au și condus, dar la pauză 

Brașovul a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri, scor 16 

– 14. Gazdele au avut un început foarte bun de repriză secundă, 

moment în care s-au și distanțat decisiv, impunându-se fără 

emoții la 10 goluri diferență. 

CSU II Suceava a folosit în acest meci un lot format din 

sportivii: Duman, Șoldan, Mihăescu – Lazurcă (9 goluri), 



Alupoaiei (6 goluri), Roșu (3 goluri), Cozorici (3 goluri), Oargă 

(2 goluri), Ivan (2 goluri), Jitareanu (2), Bejinariu (1), Pintilei, 

Fedic și Burac. Din echipă au lipsit jucătorii de la prima echipă, 

care au fost cooptați pentru meciurile din Liga Națională, după 

mai multe accidentări suferite de handbaliști importanți de la 

CSU.  

Acesta a fost ultimul meci oficial al Universității II Suceava din 

acest an, elevii lui Ioan Tcaciuc urmând să reia campionatul cu 

turul II, pe 2 februarie, pe teren propriu, cu CSU Galați. 
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Ducu Bertzi & Friends, pe scena Universității din Suceava 

Auditoriumul „Joseph Schmidt” va găzdui miercuri, 12 

decembrie, începând cu ora 19.00, un concert susținut de Ducu 

Bertzi & Friends. 

Repertoriul pregătit de artist și de colaboratorii săi (Irina Furdui 

– vioară, Constantin Nicolae – voce, chitară, Tavi Iacob) include 

colinde și cântece de iarnă. 

Prețul unui bilet este de 40 de lei pentru publicul larg și de 20 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari. Biletele se pot achiziționa de 

la sediul casei de Cultură a Studenților sau online, de pe ccs-

sv.ro. Informații suplimentare se pot obține la numărul de 



telefon: 0752/092.606. 
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Evenimente 

 

Asociația Studenților Implicați în Dezvoltarea Carierei (A ȘTI 

DC) în parteneriat cu Laboratorul de incubare a afacerilor 

(INCUBAF) al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a 

organizat miercuri, 5 decembrie a.c., în Aula Corp E, cea de-a 7-

a ediție a evenimentului „Career Advice For Students” cu tema 

„Follow your dreams”. 

Potrivit organizatorilor, peste 110 studenți au avut ocazia să 

asculte experiențele profesionale ale celor patru invitate ale 

acestui eveniment și sfaturile acestora pentru a-și construi o 

carieră de succes în diferite domenii. 

Astfel, Alina Cojocariu (Administrator S.C. Osiris White Farm 

S.R.L. și S.C. Oglinda Fotografică S.R.L.) a povestit despre 

experiența ei ca antreprenor, cum a deschis prima afacere, ce 

greutăți a avut și ce a motivat-o. A răspuns întrebărilor 

studenților referitor la ideea de a deschide o afacere, la 

necesitatea unui plan de afaceri sau o analiză a pieței, urmate de 

o strategie de marketing adecvată. 

Mihaela Turcu (Manager Resurse Umane MIND Software 

România, filială a multinaționalei MIND) le-a prezentat 

studenților ce oportunități de carieră oferă firma MIND dar și ce 

studii, abilități și competențe sunt cerute pentru angajare pe piața 

de IT la nivel local și regional. Le-a explicat cu două aplicații 



practice importanța creativității și a proiectelor de echipă. 

Roxana Medvihgi (Director Adjunct Retail Banca Transilvania 

Suceava) le-a prezentat studenților avantajele de a lucra la o 

corporație sau la o firmă cu un număr mare de angajați și o 

structură managerială clară, cu regulamente și proceduri exacte. 

De asemenea, a pus accentul pe depășirea limitelor și o implicare 

în activitățile companiei pentru a rezolva problemele clienților, 

mai ales în contextul actualei revoluții industriale. 

Experiența de a lucra la radio și avantajele implicării în diferite 

activități de voluntariat le-a fost explicată studenților de Maria 

Reuț (realizator programe Radio AS Suceava), punând accent pe 

pasiunea de a te implica într-o activitate. 

„Ne-a onorat prezența acestor invitați la conferință. Consider a 

fost o experiență pozitivă pentru studenți și sunt convins că vor 

încerca să aplice sfaturile primite de la invitați. Am fost plăcut 

surprins pentru că am regăsit în prezentări multe elemente 

comune cu cele pe care încerc să le insuflu studenților la ore sau 

în cadrul organizației: ieșirea din zona de confort, importanța 

satisfacției clienților, activitățile de muncă în echipă, dezvoltarea 

abilităților prin activități practice”, a declarat moderatorul 

conferinței, conf.univ.dr.ec. Ghiuță Ovidiu-Aurel, Președinte de 

onoare al asociației. 

 

 


