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După ce-au reuşit să întrerupă seria rezultatelor negative şi au 

câştigat cu Minaur Baia Mare, handbaliştii echipei Clubului 

Sportiv Universitar din Suceava au o deplasare dificilă pe terenul 

echipei de pe locul I, AHC Dobrogea Sud Constanţa. Partida este 

programată să se desfăşoare mâine, 28 februarie, de la ora 18.00. 

În tur, la Suceava, universitarii au făcut un joc modest în faţa 

constănţenilor şi au pierdut la o diferenţă de 11 goluri, scor 35 – 

24, după ce la pauză oaspeţii aveau 18 – 9. 

„Ne aşteaptă o deplasare dificilă pe terenul celor de la Constanţa, 

o echipă puternică, ce se află într-o formă foarte bună. Au o 

apărare agresivă şi un joc bun şi drept dovadă sunt pe primul loc 

în acest moment în Liga Naţională. După victoria cu Baia Mare 

avem un moral ceva mai ridicat şi vom merge la Constanţa să 

luptăm, să ne facem jocul cât mai bine şi să greşim mai puţin faţă 

de meciurile trecute şi, de ce nu, să încercăm să obţinem un 

rezultat pozitiv”, a declarat ieri extrema universitarilor, Cătălin 

Costea.        

  

Antrenorul Adrian Chiruţ este îngrijorat de multiplele accidentări 

apărute după meciul cu Minaur Baia Mare 

După meciul cu Baia Mare, din ultima etapă, în lotul 



universitarilor au apărut mai multe probleme medicale.  

„La Constanţa mergem să punem în practică ce-am lucrat până 

acum şi să eliminăm din greşelile făcute în acest campionat. Ca 

rezultat vom vedea ce va ieşi, dar e greu cu un adversar valoros, 

cu o echipă completă şi jucători valoroşi ce sunt cotaţi foarte 

bine. Cel mai important este să ieşim fără accidentări, mai ales că 

după cel cu Baia Mare mai mulţi jucători au acuzat dureri.    

Sunt puţin îngrijorat că prea uşor apar accidentări, mai ales după 

cel câştigat cu Baia Mare, chiar dacă a fost un meci de uzură. 

Mai este mult de jucat, dar mergem înainte cu cei care sunt apţi 

şi sperăm ca cei accidentaţi să-şi revină cât mai repede”, a 

explicat antrenorul Adrian Chiruţ. Astfel, Şoldănescu, Petrea, 

Târzioru, Sandu Mihai, Olariu şi alţi jucători din lot au acuzat 

dureri, la unii din ei recidivând probleme mai vechi.          

  

Firma Trutzi este un nou sponsor al echipei de handbal a 

Universităţii Suceava 

Începând de ieri, cel mai mare producător, distribuitor şi 

importator de elemente de fier forjat s-a alăturat sponsorilor 

echipei de handbal a Universităţii Suceava. Trutzi Fier Forjat a 

semnat un parteneriat cu echipa de handbal până la finalul 

sezonului, dar oficialii echipei speră ca această colaborare să fie 

cât mai lungă. 

„Suntem încântaţi de susţinerea Trutzi. Au venit lângă noi într-

un moment mai delicat şi le mulţumim că ni s-au alăturat în 

încercarea de a ne îndeplini obiectivul - rămânerea în Liga 

Naţională - şi astfel sperăm să colaborăm şi pe termen lung", a 



precizat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruţ. 
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Cele două formații se înfruntă mâine seară, de la ora 18.00, la 

Constanța, într-un meci contând pentru etapa a XX-a a Ligii 

Zimbrilor la handbal masculin. „Rămâne de văzut ce putem 

obține ca și rezultat. Cel mai importat este să eliminăm din 

greșeli, să ne ferim de accidentări”, a spus antrenorul Adrian 

Chiruț  

CSU Suceava are o deplasare extrem de dificilă în etapa a XX-a 

din sezonul regulat al Ligii Zimbrilor la handbal masculin, 

echipa antrenată de Adrian Chiruț urmând să evolueze mâine 

seară, de la ora 18.00, pe terenul celor de la HC Dobrogrea Sud 

Constanța, grupare care a câștigat toate cele cinci meciuri de 

campionat disputate în acest an. „Ne așteaptă o deplasare dificilă 

la Constanța, pe terenul unei echipe care este în mare formă, 

drept dovadă că în acest moment este pe primul loc în Liga 

Națională. Avem totuși un moral puțin mai ridicat după victoria 

cu Minaur și vom merge acolo să luptăm, să ne facem jocul și 

poate obținem un rezultat pozitiv”, a declarat Cătălin Costea. Nu 

la fel de optimist este și antrenorul Adi Chiruț, în condițiile în 

care se confruntă cu nu mai puțin de cinci absențe la meciul de 

pe malul mării: Olariu, Şoldănescu, Petrea, Tîrzioru și Sandu, 

toți accidentați. “Vom întâlni o echipă completă, cu jucători 

valoroși. Rămâne de văzut ce putem obține ca și rezultat la 

Constanța. Cel mai importat este să eliminăm din greșeli, să ne 

ferim de accidentări și să pregătim meciul următor cu 



Timișoara”, a precizat antrenorul celor de la CSU Suceava. 
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CSU Suceava e aproape de o revenire la sol după succesul cu 

Minaur Baia Mare pentru că va evolua mâine pe terenul liderului 

la zi al Ligii Naționale de handbal masculin, HC Dobrogea Sud 

Constanța. Gazdele sunt pe val nu numai din postura de echipă 

aflată pe primul loc în România, dar și pentru că „marinarii” au 

învins Ciudad Encantada în Cupa EHF. Nu știm dacă „moralul” 

se compară la acest nivel după ce sucevenii au trecut de Minaur 

Baia Mare, însă în mod cert va fi o luptă între cele două grupări. 

„Cu siguranță va fi un joc dificil pe terenul constănțenilor, dar 

dacă ne facem jocul nostru este posibil să scoatem un rezultat 

bun. Noi am mai obținut puncte pe terenul celor de la HC 

Dobrogea Sud și ne-am dori să se întâmple același lucru și 

acum” a declarat extrema stângă suceveană, Cătălin Costea. 

Liderul campionatului Ligii Naționale de handbal masculin, HC 

Dobrogea Sud Constanța, are în componență o mulțime de 

jucători străini, din fosta Iugoslavie, sportivi care au ”prins” de-a 

lungul anilor pe litoral. 

„Este fără îndoială un meci complicat. Va fi greu nu numai din 

cauza faptului că întâlnim cea mai în formă echipă din primul 

eșalon valoric, dar și prin prisma că noi avem mulți jucători 

incerți. Este adevărat faptul că victoria cu Minaur Baia Mare a 

presupus sacrificii și cum jocul de handbal dur, pe fizic, s-au 

produs accidentări, însă sunt cam multe în același timp. 

Noi ne vom apăra șansa noastră așa cum am făcut-o de fiecare 

dată și cei care vor intra pe teren se vor bate până la final. Sper 

să nu mai intervină alte accidentări și la partida cu Poli 



Timișoara să fim în formulă completă. 

Moralul nostru a fost ridicat și datorită faptului că firma Trutzi a 

venit alături de noi și vom semna un contract cu ei până la finele 

acestui sezon competițional. Este un moment foarte bun pentru 

noi înainte de venirea bugetului local și le mulțumim tuturor 

celor care cred în noi. Îi asigur că în ce ne privește vom lupta 

pentru menținerea în Liga Națională” a declarat antrenorul CSU 

Suceava, Adrian Chiruț. 
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O delegație a Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, coordonată de Doamna Prof. univ. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu, din care au făcut parte Anișoara Budui, Adriana 

Gherasim, Stela Purici și Cristina Șutac, a participat în zilele de 

22-23 februarie 2019, la Seminarul internațional intitulat 

Obiectul științific reprezentând comoara națională a Ucrainei: 

stare, valorificare, conservare, perspective. Bibliotecarele 

sucevene au dat curs invitației Domnului Mykhailo Zushman, 

Directorul Bibliotecii Științifice a Universității Naționale „Yurii 

Fedkovych” din Cernăuți.  

Potrivit reprezentanților USV, de-a lungul anilor, în baza 



Acordului de colaborare între Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava și Universitatea Națională „Yurii Fedkovych” din 

Cernăuți (UNYF), precum și a Protocolului de colaborare 

încheiat între Bibliotecile Universitare pe termen nelimitat, 

bibliotecarii celor două departamente au avut posibilitatea să 

efectueze schimburi de experiență profesională, întâlnindu-se la 

Suceava și la Cernăuţi, în cadrul unor simpozioane, mese 

rotunde, realizând schimburi și împrumuturi de publicații 

metodico-științifice din colecțiile bibliotecilor.  

Astfel, prin intermediul seminariilor de profil, colectivele celor 

două biblioteci urmăresc să îşi însușească cele mai bune practici 

în domeniul asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea 

procesului de învățământ și activității de cercetare științifică. 
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22 de cercetători de la 6 universități din Europa s-au întâlnit în 

perioada 20-22 februarie la Braganca, în Portugalia, pentru a 

formula concluziile și direcțiile viitoare de continuare a 

proiectului Erasmus + PSIWELL (Building Bridges: Promoting 

Social Inclusion and Wellbeing for Families of Childen with 

Special Needs). Proiectul a fost inițiat și coordonat de 

conf.univ.dr. Aurora Adina Colomeschi, decanul Facultății de 

Științe ale Educației din cadrul Universității Ștefan cel Mare din 

Suceava și s-a desfășurat pe durata a 30 de luni.Potrivit 

reprezentanţilor USV, „obiectivul general al PSI WELL a fost 

acela de a promova incluziunea socială, echitatea și starea de 

bine în familiile care au copii cu nevoi speciale. Proiectul a fost 

unul de tip cercetare-acțiune și s-a desfășurat în 4 etape. Prima 



 etapă a constat în realizarea unui studiu transnațional în fiecare 

dintre țările partenere pentru identificarea problemelor de ordin 

emoțional existente în viața părinților care au copii cu nevoi 

speciale. Rezultatele obținute au constituit punctul de plecare al 

celei de-a doua etape în care cercetătorii PSIWELL au elaborat 

manuale de bune practici care să-i sprijine pe părinții copiilor cu 

CES în obținerea stării de bine. În etapele a treia și a patra, la 

Universitatea Lleida din Spania s-au format 36 de traineri și s-a 

implementat programul PSIWELL pentru un număr de 360 de 

părinți, în fiecare dintre cele 6 țări implicate: România, Spania, 

Portugalia, Croația, Turcia și Lituania”. Proiectul a relevat, spun 

reprentanţii USV, „o tendință generală de neglijare a propriei 

persoane la nivelul părinților care au copii cu CES. Persoanele 

aflate în astfel de situații manifestă un putenic simț al datoriei 

morale de a avea grijă de copiii lor și își refuză conștient și/sau 

inconștient dreptul de a se îngriji de propria stare de bine. Studiul 

a arătat că în fiecare dintre țările partenere, în aceste familii 

există o predispoziție spre durere emoțională care are cauze de 

ordin psihologic și social. Din punct de vedere psihologic, 

neglijarea propriei stări de bine vine din incapacitatea părinților 

de a-și conștientiza, identifica și gestiona propriile emoții. Pentru 

depășirea unui astfel de handicap, este nevoie de inițierea acestor 

persoane prin ceea ce am putea numi a fi un ABC emoțional. 

Trainingurile realizate în acest sens au arătat că, odată cu această 

inițiere, frica generalizată care a însoțit permanent părinții 

participanți în cadrul programului PSIWELL a fost înlocuită cu 

emoții pozitive precum: compasiunea, recunoștința și bucuria de 

a trăi. Din punct de vedere social, proiectul a identificat impactul 

negativ pe care îl are distribuția inegală a rolurilor familiale în 

cadrul acestor familii, de cele mai multe ori mama fiind cea care 



are grijă de copilul cu CES. În toate societățile studiate, 

presiunile sociale sunt mai puternice asupra rolului matern decât 

a celui patern. În privința rolului patern, vorbim de foarte multe 

ori chiar de o demisie parentală, prin separarea tatălui de către 

familie”.Trainingurile realizate în cele 6 țări partenere au creat 

un spațiu de comunicare în care părinții implicați au avut 

posibilitatea ca, după o perioadă îndelungată, să se gândească și 

la ei și să conștientizeze că propria stare de bine este cea care stă 

la baza stării de bine a propriilor copii. Întâlnirile cu alți părinți 

care au copii de vârste diferite și probleme diferite au permis 

crearea unui univers de așteptări concrete referitoare la ce se va 

întâmpla în perioada următoare, cum va evolua boala, ce 

probleme urmează să apară în starea de sănătate și care sunt 

schimbările din sistemul național de gestionare a copiilor cu 

CES. Prin proiectul inițiat și coordonat de conf.univ.dr. Aurora 

Adina Colomeischi, USV oferă publicului larg rezultate 

concrete, fundamentate științific și de actualitate pentru părinții 

care au copii cu CES și pentru specialiștii care lucrează cu 

aceștia: un raport de cercetare transnațională, un program de 

intervenție psiho-educațională și socială și un manual pentru 

construirea stării de bine pentru părinți. Mai multe informații 

despre starea de bine și/sau modalități concrete de intervenție 

destinate familiilor care au copii cu CES pot fi consultate la 

adresa www.psiwell.eu sau prin contactarea cercetătorilor USV 

la psiwell@usm.ro. 

 

 


