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Biblioteca Universității „Stefan cel Mare” din Suceava, 

împreună cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, 

organizează în ziua de 15 ianuarie 2019 o serie de activități 

dedicate Zilei Culturii Naționale și împlinirii a 169 de ani de la 

nașterea poetului Mihai Eminescu. 

Programul începe cu o depunere de jerbe de flori la bustul 

poetului de lângă Teatrul „Matei Vișniec”. 

 În Corpul A,  la Sala de lectură „Mihail Iordache”, și în Corpul 

E, sala  E 004, vor fi organizate  expoziții de carte dedicate 

operei lui Mihai Eminescu. Doamna conf. univ. dr. Daniela 

Petroșel va susține o scurtă prelegere, intitulată Eminescu și 

lumea cărții, care va fi urmată de un recital de poezie, Eminescu 

in limbile lumii. Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia 

va susține un moment liric dedicat Domnului Eminescu.  

Toate activitățile menționate se vor desfășura în Sala de lectură 

„Mihail Iordache”, Corp A. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu 

Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People 

Inside SRL din Braşov, implementează proiectul „Învață din 



din practică! 

INDIP” 

practică! INDIP” – Cod SMIS: 107439. 

Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP 

vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea 

utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de 

medii de practică în cadrul universității și creșterea accesului la 

activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de 

practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a 

absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți 

înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și 

master). 

Etapa de depunere a dosarelor de candidatură în vederea 

participării în grupul țintă al proiectului pentru anul academic 

2018 – 2019, este până pe data de 15 ianuarie 2019. Grupul ţintă 

al proiectului va fi format din minimum 150 de studenţi, înscrişi 

la programele de studii de licenţă şi de masterat din cadrul 

Universităţii Ștefan cel Mare din Suceava, care frecventează 

cursurile Facultăţii de Știinţe Economice şi de Administraţie 

Publică şi ale Facultăţii de Istorie şi Geografie (atât la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma de învăţământ la 

distanţă). 

Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să îndeplinească, 

cumultativ, următoarele cerinţe: este student sau masterand 

înmatriculat în anul II (anul de studii care prevede stagii de 

pregătire practică în planurile de învățământ) în cadrul 

Universității ”Ştefan cel Mare” din Suceava, la una din 

facultăţile: Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrație 

Publică sau Facultatea de Istorie şi Geografie; are 

domiciliul/reședința în regiunea de Nord Est, în mediul rural sau 



urban; este cetățean români sau al unui stat membru al Uniunii 

Europene; acceptă să participe la toate activitățile prevăzute în 

cadrul proiectului INDIP; nu beneficiază/a beneficiat de 

finanţare prin alte proiecte similare pentru servicii de consiliere 

vocațională și/sau de efectuare a stagiului de pregătire practică; 

nu a mai participat la activităţi similare în alte proiecte; este de 

acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal 

furnizate pe parcursul perioadei de selecţie. 

Selecţia grupului țintă va respecta principiului egalităţii de şanse 

şi nediscriminarii şi se va realiza fără condiţionări, deosebiri, 

excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, 

naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 

gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi 

alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare 

directă sau indirectă. 

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (25 

iulie 2018 – 24 iulie 2020). 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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Echipa de handbal masculin CSU Suceava a început seria 

meciurilor de pregătire din intersezon cu un amical în compania 

unei alte formații din Liga Națională, este vorba de CSM 

Focșani. Partida disputată sâmbătă, pe teren neutru, în sala 

Orizont, din Bacău, a fost deosebit de echilibrată, vrâncenii 

izbutind să se impună în cele din urmă cu 38-37, în urma 



 

  

 

loviturilor de departajare. Meciul a fost unul antrenant, jucat în 

viteză, cu faze spectaculoase și destule ratări, care i-au scos la 

rampă pe portarii celor două formații. Trupa lui Adrian Chiruț a 

intrat la pauză cu un avantaj de un gol, 14-13, la finalul timpului 

regulamentar de joc scorul fiind egal 31-31. 

„A fost un meci frumos, în care s-a depus mult efort. Jucătorii au 

alergat mult, ne-a ieșit contraatacul și faza a doua, și mă bucur ca 

nu au apărut accidentări. De luni ne întoarcem la pregătiri, 

urmează o nouă săptămână grea și sper ca, până la reluarea 

campionatului, să ajungem la forma pe care ne-o dorim. Vreau 

ca în retur să arătăm adevărata față a echipei noastre”, a declarat 

antrenorul echipei sucevene, Adrian Chiruț, pentru siteul 

handbalmania.ro. 

CSU Suceava: Erhan, Duman – Tîrzioru (8 goluri), Oancea (6 

goluri), Șoldănescu (5 goluri), Lakovic (4 goluri), Ionescu (3), 

Adomnicăi (3), Golubovic (3), Ciubotariu (2), Costea (2), Sandu 

(1) și Lupu. 

Jucătorii Petrea, Olariu, Burlacu, Baican și Dragnea au fost 

menajați în acest joc. 

CSM Focșani și CSU Suceava se vor întâlni într-un meci revanșă 

sâmbătă, tot la Bacău. 
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Formația de handbal masculin CSU Suceava a disputat un prim 

meci amical după doar o săptămână de la debutul pregătirii  de 

iarnă. La finele săptămânii trecute, la Bacău în sala Orizont, 

sucevenii au întâlnit gruparea CSM Focșani. 



Partida a fost una extrem de disputată, așa cum au fost de altfel 

toate întâlnirile dintre suceveni și vrânceni, indiferent dacă jocul 

era oficial sau nu. Ambii antrenori, Adrian Chiruț și Sandu 

Iacob, au folosit întreg lotul pe care l-au avut la dispoziție. La 

sfârșitul timpului regulamentar scorul a fost egal, 31-31, dar apoi 

pentru completarea antrenamentului s-au executat și lovituri de 

la 7 metri. Tabela de marcaj a consemnat la final scorul de 38-37 

ân favoarea echipei CSM Focșani în confruntarea cu CSU 

Suceava. 

Pentru CSU Suceava au evoluat: Erhan, Duman – Tîrzioru (8 

goluri), Oancea (6 goluri), Șoldănescu (5 goluri), Lakovic (4 

goluri), Ionescu (3 goluri), Adomnicăi (3 goluri), Golubovic (3 

goluri), Ciubotariu (2 goluri), Costea (2 goluri), Sandu (1 gol), 

Lupu. 

„Pentru primul meci de pregătire din acest an lucrurile au stat 

bine. Cel mai important lucru pentru noi este să nu mai apară noi 

accidentări și să încercăm să-i recuperăm pe toți jucătorii care 

mai au probleme medicale. Acesta a fost motivul pentru care 

încă nu l-am aruncat în luptă și pe Dragnea. 

A fost o mare risipă de efort, însă timpul până la primul joc 

oficial este scurt și trebuie să forțăm la antrenamente. În ceea ce-

l privește pe Golubovic, sunt mulțumit de modul în care s-a 

mișcat, însă nici el nu este apt în proporție de 100%. 

Sper ca la începtul sezonului 2019 al Ligii Naționale, care va 

avea loc pe 30 ianuarie, să fim cât mai bine pregătiți. Ne așteaptă 

o parte a doua a campionatului extrem de dificilă și va trebui 

muncă și sacrificiu pentru atingerea obiectivului, menținerea în 



primul eșalon valoric” a declarat antrenorul Adrian Chiruț. 

În primul meci oficial din 2019, CSU Suceava va primi în sala 

„Dumitru Bernicu” vizita echipei Potaissa Turda. 
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