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Mâine seară, în etapa cu numărul 19 din Liga Naţională de 

handbal, echipa Universităţii Suceava joacă din nou în faţa 

propriilor suporteri, de la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu” de 

la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Elevii antrenorilor Adrian 

Chiruţ şi Iulian Andrei vor întâlni Minaur Baia Mare, într-un meci 

în care ambele formaţii au foarte mare nevoie de cele trei puncte, 

oaspeţii în lupta pentru ajungerea în play-off, o zonă de care s-au 

depărtat la 10 puncte, şi sucevenii, care încearcă să urce în 

clasament, pentru a începe faza a doua a campionatului dintr-o 

poziţie cât mai bună. 

„Urmează o etapă la fel de dificilă, la fel cum vor fi şi următoarele. 

Întâlnim Baia Mare, o echipă care cu siguranţă va fi şi ea în play-

out, pe primul loc. Cu siguranţă vin la noi să ia puncte, aşa cum 

vin mai toate echipele în acest sezon, mai ales în ultima perioadă, 

când nu avem evoluţii prea bune. De aceea nu ne rămâne decât să 

luptăm până la finalul campionatului pentru a ne menţine în 

primul eşalon. Au jucători experimentaţi, chiar şi golgheterul la zi 

al campionatului, Csepreghi, la care trebuie să fim mai atenţi, deşi 

au jucători buni şi pe alte posturi. Jucăm acasă şi ne dorim ca 

suporterii să vină la meci şi să ne ajute, mai ales în acest moment 

când avem nevoie mare de ei, mai ales jucătorii. De aceea trebuie 



să fim uniţi până la capăt şi să ieşim cu fruntea sus din acest 

campionat”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.    

Staff-ul echipei a avut mai multe întâlniri de la începutul anului 

cu finanţatorii, care au promis că vor suplimenta bugetul de anul 

trecut. 

„Tot discutăm de la începutul anului şi zilele trecute am avut o 

nouă întâlnire cu domnul primar şi domnul rector, în urma căreia 

am primit asigurări că se va mări bugetul echipei, dar doar dacă 

vom rămâne în prima ligă. Suntem mulţumiţi pentru că finanţatorii 

noştri, domnul primar Ion Lungu, domnii consilierii locali şi 

domnul rector, prin instituţiile pe care le reprezintă, îşi doresc în 

continuare handbal la Suceava, dar de primă ligă, şi e normal acest 

lucru. Urmează să ne facem noi datoria, să rămânem şi să accesăm 

aceşti bani”, a explicat Adi Chiruţ. 

  

Portarul şi secundul Universităţii, Iulian Andrei, are încredere că 

echipa va face jocuri mult mai bune până la finalul sezonului 

În aceeaşi conferinţă de presă, ce a avut loc ieri, antrenorul secund 

al studenţilor, ce a revenit în poartă pentru a-şi ajuta echipa în 

momentele dificile, Iulian Andrei, este optimist şi are încredere că 

echipa va merge mult mai bine până la finalul sezonului. 

„Eu sunt mai optimist de felul meu. Chiar dacă situaţia în care ne 

aflăm nu ne lasă să ne gândim la lucruri mai pozitive, am încredere 

în echipa noastră şi sper că vom face un joc mult mai bun de 

această dată. Sper să câştigăm şi noi în sfârşit trei puncte, după o 

perioadă mai mare fără puncte. Părerea mea este c-ar trebui să ne 

trezim acum, în ceasul al 13-lea. Vom face tot ce ne stă în putinţă 



şi sper ca băieţii să fie în acelaşi sentiment cu noi. Nu mai avem 

voie să facem paşi greşiţi, mai ales în meciurile de acasă, deoarece 

va fi prea târziu dacă pierdem mâine, pentru că vom rămâne pe un 

loc retrogradabil şi ne va fi greu în play-out. De aceea, în meciul 

de mâine ar trebui să aruncăm în joc tot ce avem mai bun. Fac din 

nou un apel la public, chiar dacă nu prea i-am dat momente de 

bucurie în ultimul timp, să fie alături de noi şi să ne ajute”, a 

explicat Iulian Andrei. 

Pentru meciul cu Minaur, Andrei Olariu este în continuare 

indisponibil, deşi a mers pe la mai mulţi medici şi are o perioadă 

destul de mare de recuperare, cu semnul întrebării fiind şi Mihai 

Sandu, care are o întindere în zona inghinală.        
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CSU Suceava încearcă să „rupă” șirul ghinioanelor din ultimele 

șase runde în care nu a simțit gustul victoriei la meciul din runda 

a XIX-a cu Minaur Baia Mare. De pe penultimul loc pe care stă, 

gruparea suceveană are nevoie de un ”balon de oxigen” pentru 

reveni la un moral pozitiv și a simți din nou sângele pulsând în 

vene. 

„Toate meciurile pe care le vom disputa până la finele acestui 

sezon competițional vor fi extrem de importante. Am avut un 

program infernal în acest sezon competițional și am greșit la 

ambele dispute cu HC Buzău, o formație „imprevizibilă”. 

A venit momentul în care trebuie să strângem rândurile și să ne 

propunem să luptăm până la capăt. Îi rugăm pe suporterii suceveni 

să ne fie alături și în aceste momente dificile pentru că avem 



nevoie de sprijinul lor, sprijin pe care ni l-au oferit de altfel de 

fiecare dată. 

Vom avea ca adversar golgheterul campionatului, Csepreghi, dar 

și alți jucători de valoare. Este timpul să avem și noi puțin noroc 

pentru că am pierdut efectiv șirul partidelor încheiate nemeritat, 

pentru noi, la egalitate și cele cedate la un gol diferență” a declarat 

antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț. 

Din echipa suceveană va lipsi Olariu, nerefăcut după accidentarea 

gravă din tur, iar Sandu Mihai este incert. 

„Eu sunt un tip optimist și vrea să cred că putem să revenim în 

acest al 13-lea ceas, ca să zic așa. Am avut momente foarte bune 

în multe partide și cu puțină șansă am fi putut avea mult mai multe 

puncte. 

Sper din tot sufletul ca alături de publicul nostru grozav să avem 

parte din nou de clipe de fericire, cam rare în ultima perioade, după 

jocul cu Minaur Baia Mare” a completat și secundul sucevean 

Iulian Andrei. 
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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în calitate de 

Beneficiar, anunță deschiderea oficială a proiectului ,,Inserția pe 

piața muncii – vectorul învățământului terțiar”, finanțat prin 

Apelul POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de 

studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, cod 

SMIS 121221. 

Potrivit reprezentanților USV, proiectul va fi implementat în 

parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Universitatea de Vest din 

Timişoara şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în 

perioada februarie 2019 – august 2021. 

„Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 

6 – „Educație și competențe”. Valoarea totală a proiectului este de 

5.913.896,21 lei, din care valoarea contribuţiei Fondului Social 

European este de 5.026.811,79 lei, valoarea contribuţiei de la 

bugetul naţional este de 768.806,21 lei, iar contribuţia partenerilor 

este de 118.278,01 lei”, arată sursa citată.  

USV menționează că obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei şi programelor educaţionale 

din patru centre de învăţământ superior acreditate – reprezentative 

pentru trei regiuni de dezvoltare, în vederea intensificării 

procesului de integrare a cursanţilor şi studenţilor în învăţământul 

terţiar universitar şi non-universitar, în corelaţie cu nevoile pieţei 

muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC 

si SNCDI. 



Astfel, beneficiarii proiectului vor fi 400 de persoane, dintre care 

300 de studenţi, 40 de cursanţi şi 60 de cadre didactice. 
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În zilele de 16 şi 17 februarie 2019, Universitatea de Stat Est-

Europeană din Przemyśl (Polonia) a găzduit reuniunea 

reprezentanţilor universităţilor din  Consorţiul universitar 

Collegium Carpathicum. Coordonatorul proiectului din partea 

universităţii sucevene este prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector 

al USV, acesta participând la lucrările reuniunii. În acest an 

universitar, activitatea consorţiului se bazează pe schimburi 

academice între universităţile partenere, în diverse domenii. 

Precizăm faptul că USV a primit vizita profesorului Waldemar 

Deluga, de la Universitatea din Ostrava (Republica Cehă), care a 

susţinut două prelegeri în luna ianuarie a acestui an, urmând ca, 

începând cu 25 februarie, până la finalul anului universitar 2018-

2019, la Suceava să conferenţieze cadre didactice şi cercetători din 

cadrul universităţilor partenere: Andrii Zamoroka (Universitatea 

Naţională Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-Frankivsk), 

Kazimierz Jurczak (Centrul pentru Studii Est-Europene din 

Varşovia / Universitatea Jagiellonă din Cracovia), Pauline Szeląg 

(Universitatea de Stat Est-Europeană din Przemyśl) şi Adam 

Balcer (Centrul pentru Studii Est-Europene din Varşovia). 

Din partea universităţii sucevene, au fost selectaţi pentru a susţine 

o serie de prelegeri conf. univ. dr. Marcel Mîndrescu (Facultatea 

de Istorie şi Geografie), lector univ. dr. Radu Bruja (Facultatea de 

Istorie şi Geografie) şi lector univ. dr. Mariana Şovea (Facultatea 

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării), care se vor deplasa la 



Universitatea din Ostrava (Republica Cehă) şi Universitatea de 

Stat Est-Europeană din Przemyśl (Polonia). 

Pe lângă chestiuni administrative, legate de calendarul şi 

desfăşurarea prelegerilor programate pentru anul academic 2018-

2019, clarificarea unor aspecte financiare, stabilirea acţiunilor 

viitoare, întâlnirea din Polonia a inclus şi o importantă dezbatere 

organizată în cadrul Conferinţei internaţionale „Europa 

Carpaţilor”, patronată de Marek Kuchciński, mareşalul Seimului 

Republicii Polone. Participanţii, reprezentanţi ai structurilor 

parlamentare, guvernamentale, universitare, ai autorităţilor 

publice şi unor organizaţii civice din Cehia, Polonia, Slovacia, 

Ungaria, România, Ucraina, au avut posibilitatea să audieze, să 

formuleze întrebări sau să vină cu propriile interpretări pe 

marginea unor subiecte de importanţă majoră pentru naţiunile din 

zona Carpaţilor. 

În cadrul discuţiei „Calea oamenilor înţelepţi – despre viitorul 

Europei Centrale”, moderată de prof. univ. dr. Jan Malicki, 

directorul Centrului pentru Studii Est-Europene din cadrul 

Universităţii din Varşovia, reprezentanţii universităţilor membre 

ale Collegium Carpathicum au discutat două subiecte ce au 

provocat mare interes în rândul participanţilor: factorii care 

stimulează şi cei care împiedică cooperarea între statele Europei 

carpatice; cum văd reprezentanţii mediului academic viitorul 

naţiunilor din această regiune. 

Rectori şi prorectori din Budapesta, Ivano-Frankivsk, Ostrava, 

Prešov, Przemśyl, Suceava şi Varşovia au adus în discuţie 

aspectele pe care le-au considerat a fi importante pentru depăşirea 

întârzierii istorice în dezvoltarea socio-economică a regiunii şi au 



punctat direcţiile pe care se poate manifesta individualitatea zonei 

şi avantajele acesteia. 
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