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Vineri, în aceeaşi zi cu prima echipă au revenit la antrenamente 

şi handbaliştii echipei secunde de handbal a Clubului Sportiv 

Universitar din Suceava. În primele două zile, handbaliştii 

pregătiţi de antrenorul Ioan Tcaciuc au avut antrenamente 

uşoare, cu jocuri complementare, şcoala alergării şi foarte puţin 

pe plan fizic. După această reacomodare la efort, de astăzi, 

handbaliştii suceveni vor intra într-o pregătire asemănătoare cu 

cea din cantonamente, cu două antrenamente pe zi în mai multe 

zile din săptămână. 

Până la reluarea campionatului în eşalonul secund, Divizia A, pe 

2 februarie, Ioan Tcaciuc îşi doreşte ca echipa pe care o 

pregăteşte să facă cel puţin două meciuri de pregătire, iar în 

perioada ce urmează va căuta adversari, unul dintre ei fiind 

echipa CSM Bacău, ce activează în aceeaşi serie cu Universitatea 

II. 

„Am hotărât să începem pregătirea mai repede deoarece e timpul 

foarte scurt până la reluarea campionatului. După două zile de 

reacomodare la efort ne vom pregăti la Suceava într-un regim de 

cantonament. Din fericire nu prea am avut mari probleme cu 

accidentările în prima parte a sezonului regulat şi sper să nu 

avem nici până la finalul sezonului. Parţial sunt mulţumit de 

evoluţia echipei după 10 etape, dar mai e mult de muncă. În 



primul rând la relaţiile dintre jucători, deoarece sunt doar de 

patru luni împreună şi nu-i uşor, mai ales că jumătate sunt 

juniori, iar jumătate seniori. Apărarea e capitolul la care suferim 

cel mai mult, deoarece apar diferenţe de forţă şi experienţă în 

faţa unor adversari mult mai maturi, dar şi la finalizare mai avem 

unele sincope”, a explicat antrenorul Ioan Tcaciuc. 

Tehnicianul echipei a doua de la Universitatea Suceava a mai 

adăugat că unii jucători au crescut de la începutul sezonului şi 

speră ca măcar unul dintre ei să facă pasul la prima echipă. De 

altfel, Cosmin Lupu a fost la 3 sau 4 meciuri cu lotul din Liga 

Naţională, iar Alupoaie a cochetat şi el cu prima echipă. Alţi doi 

jucători ai echipei ce sunt în ultimul an de juniori II vor fi de 

astăzi la o acţiune de selecţie şi testare a jucătorilor din ţară 

organizată de Federaţia Română de Atletism în cadrul unui 

program mai mare ce se numeşte Plan Talent. Este vorba de 

interul stânga Eusebiu Fedic şi pivotul Cristi Bejenariu, ultimul 

participând pentru a doua oară în acest proiect. 

Universitatea II va reîncepe meciurile oficiale pe 2 februarie, cu 

prima etapă din turul II al sezonului regulat, când va juca pe 

teren propriu cu CSU Galaţi. După terminarea returului II, 

primele două clasate din fiecare serie vor merge la turneul final, 

iar la turneul final, primele două echipe vor promova direct în 

Liga Naţională, iar următoarele două vor merge la turneul de 

baraj. Echipele satelit ale cluburilor din Liga Naţională, aşa cum 

este şi Universitatea II, nu au drept de promovare în primul 

eşalon.  
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Suceava, ce evoluează în Liga Naţională, au revenit vineri seară 

la pregătire, în sala „Dumitru Bernicu” din cadrul Liceului cu 

Program Sportiv din Suceava. Studenţii au revenit la 

antrenamente imediat după trecerea în noul an, deoarece 

campionatul se va relua peste doar trei săptămâni, timp în care 

trebuie să ajungă din nou în cea mai bună formă sportivă, pentru 

a putea lupta cu succes pentru îndeplinirea obiectivului, acela de 

menţinere în Liga Naţională. 

La primul antrenament din acest an, unul de acomodare la efort, 

au fost prezenţi majoritatea jucătorilor, excepţie făcând sârbul 

Lakovic, care a absentat motivat pentru un eveniment fericit în 

familie şi se va alătura de astăzi lotului universitar. Mai mult, la 

reunirea lotului sucevean au participat şi doi jucători 

experimentaţi, cu care oficialii echipei au ajuns la o înţelegere în 

această perioadă de vacanţă. 

 

Universitatea Suceava va relua campionatul pe 30 ianuarie, în 

etapa a doua din tur, când va întâlni pe teren propriu echipa de pe 

locul patru, Potaissa Turda. 

La finalul returului, ultimele şase clasate vor intra în turneul 

play-out, unde nu vor mai conta punctele acumulate până atunci, 

ci vor primi un punctaj în funcţie de loc, astfel că locul 9 (adică 

locul 1 din această fază) va primi 5 puncte, locul 10 – 4 puncte, 

locul 11 – 3 puncte, locul 12 – două puncte, locul 13 – un punct, 

iar ultimul loc va rămâne cu 0 puncte. Ca şi anul trecut, după 

turul şi returul din play-off, ultimele două clasate vor retrograda 

direct, locurile 3 – 4 vor merge la turneul de baraj pentru 



menţinere, iar primele două vor rămâne direct în Liga 

Naţională.      
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Jucătorii echipei de handbal seniori a Universităţii Suceava au 

revenit la antrenamente după o vacanţă de două săptămâni și 

ceva. La reunirea lotului au fost prezenţi și doi jucători noi, cu 

care oficialii echipei au ajuns la o înţelegere în această perioadă. 

Este vorba de Dorin Dragnea, un handbalist experimentat în 

vârstă de 31 de ani ce a jucat pentru mai multe echipe din ţară, 

inclusiv Steaua și Dinamo București, și evoluează pe postul de 

centru, dar este polivalent și poate fi folosit atât pe inter, cât și pe 

extremă.  

A doua achiziţie a sucevenilor este sârbul Djordje Golubovic, în 

vârstă de 27 de ani, ce joacă pe postul de inter dreapta și a 

evoluat în ultimul sezon la HC Odorhei. De la reunire a lipsit 

motivat sârbul Lakovic, jucător ce a fost reţinut acasă de un 

eveniment fericit în familie și care se va alătura de luni lotului 

sucevean. La acest prim antrenament au ajuns și jucătorii ce 

aveau probleme medicale, Petrea și Olariu fiind singurii care mai 

au nevoie de recuperare și încă nu pot să se antreneze normal. 
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Social 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este cap de listă în 

ceea ce privește numărul de brevete de invenție acordate în 2018 

de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și obținute de 

universitățile din țară. 

Astfel, potrivit datelor prezentate de către prorectorul USV 

Mihai Dimian, universitatea suceveană a obținut cincisprezece 

brevete de invenție, fiind urmată de Universitatea Politehnică din 

București, cu paisprezece astfel de recunoașteri și de 

Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași cu doisprezece brevete 

de invenție. 
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Evenimente 

 

Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, profesor 

univ. dr. Mihai Dimian a publicat pe pagina sa de Facebook, 

ultimul Top al universităților din România după numărul de 

brevete de invenție acordate în 2018 de Oficiul de Stat pentru 

Invenții și Mărci. 

Universitarul sucevean a explicat că a prezentat aceste date abia 

după ce a apărut și ultimul număr, din decembrie2018, al 

Buletinului Oficial de Proprietate Intelectuală. 

Conform acestui clasament, USV Suceava se află pe primul loc 

în ceea ce privește numărul de invenție acordate și eliberate în 

anul 2018 de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 

(OSIM) cu un număr de 15 brevete.  

Pe locul II se află Universitatea Politehnică din București, cu 14 



brevete, locul III fiind ocupat de Universitatea Tehnică 

”Gheorghe Asachi” din Iași, cu 12 brevete de invenții omologate 

de OSIM. 

Prezentăm în tabelul alăturat Topul primelor 10 universități din 

România cărora le-au fost acordate brevete de invenții în anul 

care a trecut. 

 


