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După o lună şi jumătate de pauză competiţională, mâine seară, de 

la ora 18.00, echipa de handbal a Universităţii Suceava reia 

campionatul în Liga Naţională, cu o partidă dificilă pe teren 

propriu, în compania echipei de pe locul patru, Potaissa Turda. În 

perioada de pregătire, sucevenii au reuşit să facă şi două meciuri 

test în compania colegei din primul eşalon, CSM Focşani. Tot în 

această perioadă, oficialii clubului sucevean au încercat să 

urgenteze lucrurile cu actele sârbului Djordje Golubovici. 

Antrenorul Adrian Chiruţ a declarat că se aşteaptă permisul de 

muncă al sârbului, dar în proporţie de 90% acesta va putea juca 

miercuri. Pe de altă parte, antrenorul studenţilor este de părere că 

echipa ar fi avut nevoie de o perioadă mai lungă de pregătire.   

„Aveam nevoie de o perioadă mai mare de pregătire, mai ales 

pentru nou-veniţi şi pentru jucătorii cu probleme medicale. Până 

la urmă acesta este programul şi vom reîncepe meciurile oficiale 

cu o confruntare dificilă. Per total cred că pregătirea a fost una 

bună, plus cele două partide test cu Focşani în care am rulat toţi 

jucătorii apţi. Mai avem două antrenamente până miercuri, plus 

şedinţe video şi încercăm să pregătim cât mai bine meciul cu 

Turda, o echipă puternică şi omogenă, ce de ani buni are un 

cuvânt de spus în Liga Naţională şi care chiar şi-n cupele 

europene s-a descurcat foarte bine. Va fi greu, dar aşa vor fi toate 



meciurile din acest sezon. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, 

dar începem anul cu două etape de foc”, a explicat antrenorul 

Adrian Chiruţ.    

Tehnicianul universitarilor mai este de părere că noul sistem de 

punctaj în play-off nu avantajează echipa, şi de aceea trebuie să 

lupte la victorie în fiecare meci, deoarece orice punct o va duce 

mai sus în clasament, astfel încât să evite ultimele două locuri, de 

pe care se retrogradează direct. 

 Nou-veniţii Dorin Dragnea şi sârbul Djordje Golubovici speră să 

ajute cât mai mult echipa suceveană la îndeplinirea obiectivului 

La conferinţa de presă organizată ieri au participat şi cei doi 

jucători veniţi în această iarnă la Clubul Sportiv Universitar din 

Suceava, Dorin Dragnea şi sârbul Djordje Golubovici.  

Primul jucător cu care universitarii au ajuns la o înţelegere este 

Dorin Dragnea, un handbalist în vârstă de 31 de ani ce evoluează 

în principal pe postul de centru, dar este polivalent şi poate juca 

pe toate posturile la linia de 9 metri. În cariera sa de până acum, 

Dorin Dragnea are o experienţă mare în Liga Naţională, unde a 

jucat pentru echipele: Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti, 

Dinamo Braşov, Uztel Ploieşti, CSM Ploieşti, CSM Medgidia, 

CSM Bucureşti şi Pandurii Târgu Jiu.   

„Am avut o accidentare la tendonul lui Ahile şi am stat la 

recuperare şase luni de zile. Am încercat să revin în teren mai 

repede, dar n-am putut, fapt pentru care am continuat pauza, iar 

în total au fost 10 luni. În momentul de faţă mă simt bine şi 

aştept jocul de miercuri. Mă ştiam cu mai mulţi jucători de aici şi 

vreau să mulţumesc echipei pentru felul în care m-a primit. Mă 



înţeleg foarte bine cu noii colegi şi sper să scoatem împreună 

rezultate cât mai bune şi să îndeplinim obiectivul”, a explicat 

Dorin Dragnea. 

Cel de-al doilea jucător venit în această iarnă la Suceava este 

sârbul Djordje Golubovici, un handbalist în vârstă de 27 de ani, 

ce joacă pe postul de inter dreapta şi-l va înlocui pe grecul 

Nicolaos Siamatas, jucător de care Universitatea s-a despărţit la 

finalul anului trecut. Djordje Golubovici a evoluat în sezonul 

trecut la HC Odorhei, dar are experienţă şi-n cupele europene, 

când a evoluat pentru echipe din Ungaria, Spania şi Serbia, 

inclusiv în Liga Campionilor. 

„Când am venit la finalul lunii decembrie, staff-ul şi jucătorii de 

la Suceava m-au primit foarte bine şi au fost politicoşi. După 

părerea mea, românii sunt asemănători cu sârbii la capitolul spirit 

de luptă. Mă simt bine aici în acest oraş şi la acest club. În 

ultimul an am stat destul de mult din cauza unei accidentări, dar 

m-am pregătit foarte bine în ultima lună şi cred că sunt pregătit 

pentru a evolua în a doua parte a sezonului şi pentru a ajuta 

echipa. Sper să se rezolve cu toate actele şi să pot evolua în 

meciul de miercuri. Ca jucător, pot să spun că sunt specializat pe 

aruncările de la 9 metri şi de la distanţe mai mari, dar în acelaşi 

timp pot să fiu şi un bun pasator în faze decisive”, a explicat 

sârbul Djordje Golubovici. 

Pentru meciul de mâine, singurul indisponibil din tabăra 

suceveană este Andrei Olariu, care se află încă la recuperare. 

Antrenorul Adrian Chiruţ a mai spus că „ceilalţi jucători ce au 

avut probleme nu sunt încă 100%  recuperaţi şi de aceea îmi 

doresc să joace toţi, deoarece nu cred că vom rezista 60 de 



minute, şi astfel vom putea să ne facem jocul în viteză”.   
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CSU Suceava reia campionatul Ligii Zimbrilor la handbal 

masculin cu un meci dificil pe teren propriu, trupa antrenată de 

Adi Chiruț și Iulian Andrei urmând să primească miercuri seară, 

de la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu”, replica Potaissei 

Turda, în etapa a XV-a a sezonului regulat. 
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Ediția din acest an a concursului „Student pentru o zi”, 

competiție organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, dedicată liceenilor din clasele a XI-a și a XII-a din 

Regiunea Nord-Est a țării, este inclusă în Calendarul activităților 

educative extrașcolare regionale și județene al Ministerului 

Educației Naționale, aspect care îi certifică statutul și îi crește 

atractivitatea atât în rândul elevilor, cât și al cadrelor didactice 

care îi pregătesc. 

Potrivit reprezentanților USV, aflată la cea de-a XII-a ediție, 

manifestarea, deja una emblematică pentru USV, se desfășoară 

sub forma unui concurs, individual, pentru elevii claselor a XII-

a, şi pe echipe, pentru elevii claselor a XI-a. 



„Chiar dacă programul suferă mici modificări de la un an la altul, 

acesta este gândit astfel încât elevii participanți să cunoască 

modul în care se desfășoară activitățile specifice unui student în 

campusul USV. Astfel, pe lângă testul scris la discipline precum 

Istorie, Geografie, Filosofie, Psihologie, Limba română, Limba 

engleză, Limba franceză, Limba spaniolă, Limba italiană, 

Comunicare şi relaţii publice, Economie, Electrotehnică, 

Energetică şi Electromecanică, Proiectare asistată de calculator 

în AutoCAD, Controlul şi expertiza produselor alimentare, 

Ingineria produselor alimentare, Gastronomie, Ecologie şi 

Protecţia Mediului etc., elevii sunt invitați să viziteze 

Observatorul Astronomic, Biblioteca USV, laboratoarele de 

specialitate, studio-ul din care emite Radio USV, sălile de 

spectacole, Complexul de Natație și Kinetoterapie. Ziua mai 

include o masă la Restaurantul USV și participarea la diverse 

jocuri și momente artistice organizate special pentru ei. Totodată, 

pentru profesorii însoțitori, USV organizează diverse workshop-

uri și prelegeri susținute de cadre didactice ale universității 

sucevene”, arată sursa citată. 

Premiile constau în diplome pentru fiecare participant și 

profesorii îndrumători, cadouri personalizate cu sigla USV şi 

scutiri de la taxele de înscriere şi înmatriculare pentru cei care 

aleg să-şi continue studiile în cadrul instituţiei sucevene. 

După ce, în anul 2018, competiția s-a bucurat de o participare 

numeroasă (peste 390 de elevi din județele Suceava, Botoșani, 

Vaslui și Neamț) organizatorii concursului „Student pentru o zi” 

anunță că informații privind desfășurarea din acest an a 

competiției vor fi afișate în curând pe site-ul 



http://www.usv.ro/1zi. 
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Activitatea de cercetare a Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava devine tot mai vizibilă pe plan internațional. 

Potrivit reprezentanților USV, unul dintre proiectele universității 

din Suceava, coordonat de prof. univ. dr. Mihai Dimian, este 

promovat pe site-ul Universității Maryland din SUA. 

Sursa citată menționează că echipa condusă de prorectorul USV 

Mihai Dimian a câștigat un grant în valoare de circa 1 milion de 

dolari, dedicat dezvoltării unei platforme hibride de comunicații 

prin lumină vizibilă și realitate augmentată pentru dezvoltarea de 

sisteme inteligente de asistență și siguranță activă a 

autovehiculelor. 

Articolul poate fi consultat la adresa: 

https://ece.umd.edu/news/story/alumnus-mihainbspdimian-

awarded-1m-grant-to-develop-a-hybrid-platform-of-visible-light-

communications 
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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava organizează joi, 31 ianuarie, în 

intervalul orar 8.30 – 17.30, în sala Auditorium „Joseph 

Schmidt” din campusul USV, evenimentul de multiplicare în 

vederea diseminării rezultatelor obținute în cadrul 

Proiectului  Erasmus+, KA2 –  Cooperation for Innovation and 

the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult 

education, 2016-1-RO01-KA204-024504 – BUILDING 

BRIDGES: PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND 

WELLBEING FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH 

SPECIAL NEEDS – PSI_WELL, proiect finanțat de UE. 

Evenimentul va lua forma unei conferințe cu titlul Building 

Bridges: Promoting Social Inclusion and Wellbeing for Families 

of Children with Special Needs și va include prezentări și 

dezbateri privind problematica educației și consilierii părinților 

copiilor cu nevoi speciale, precum și diseminarea rezultatelor 

proiectului, manuale pentru profesori și părinți ai copiilor cu 

nevoie speciale. Conferința va deschide oportunități de 



comunicare de idei și bune practici, prezentările fiind susținute 

de către specialiști, cadre didactice de la Universitatea „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, 

Universitatea de Stat Moldova din Chişinau, Universitatea „Yurii 

Fedkovich” din Cernauţi, dar și de către practicieni din partea 

organizațiilor care au asigurat un parteneriat local în cadrul 

acestui proiect. 

Proiectul  de parteneriat strategic în domeniul educaţiei adulţilor 

s-a derulat pe parcursul a 30 de luni, în cooperare cu alte cinci 

universităţi europene: Universitatea Lleida – Spania, Institutul 

Politehnic Braganca – Portugalia, Universitatea Zagreb – 

Croaţia, Universitatea Klaipeda – Lituania, Universitatea 

Bogazici, Istanbul – Turcia, îmbinând expertiza acestora la 

nivelul cercetării psihosociale și educaționale, precum și la 

nivelul elaborării de intervenții practice în domeniul consilierii și 

trainingului părinților. 

Proiectul a propus un cadru de promovare a incluziunii sociale, a 

echităţii și stării de bine pentru familiile aflate în risc, prin 

elaborarea de instrumente și programe educaționale, utile în 

activitatea cu părinții copiilor cu nevoi speciale. Parteneriatul a 

elaborat un manual pentru părinți care va fi pus la dispoziția 

profesorilor și părinților interesați de creșterea calității vieții de 

părinte prin dezvoltare personală, precum și un kit psiho-

educațional format din două instrumente, manualul formatorului 

și caietul părintelui, care prezintă un program de intervenție 

psiho-educațională și socială pentru părinți. 

Evenimentul de la finalul lunii ianuarie va reuni cadre didactice 

din învățământul universitar din țară și din străinătate, profesori 



din învățământul preuniversitar, specialiști din cadrul diferitelor 

ONG-uri, contribuind, astfel, la  dezvoltarea comunităţii 

sensibile faţă de nevoile familiilor aflate în risc. 
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Marius Musteață s-a impus în proba de aruncare a greutății, iar 

Natanael Rotaru a câștigat cursa de 5 kilometri marș 

Atleții de la USV Suceava s-au întors cu două titluri de campion 

de la  cea de-a XXIV-a ediție a Campionatele Naționale 

Universitare care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în 

sala din Bacău, în prezența a aproximativ 250 de sportivi de la 25 

de centre universitare din țară. 

Astfel, cu o performanță de 18 metri și 76 de centimetri, Marius 

Musteață, sportiv pregătit de profesorul Ioan Zanfirache, a 

câștigat proba de aruncare a greutății, în vreme ce Natanael 

Rotaru, atlet antrenat de profesorul Radu Mihalescu, s-a impus în 

cursa de 5 kilometri marș cu timpul de 22 de minute, 26 de 

secunde și 8 sutimi. 

Campionatele Naționale Universitare au fost organizate de 

Federația Sportului Şcolar și Universitar, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău și Facultatea de Ştiințe ale Mișcării 

Sportului și Sănătății, cu sprijinul Federației Române de 

Atletism, al Direcției Județene pentru Tineret și Sport Bacău și al 

Inspectoratului Județean Şcolar Bacău. 
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