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În cadrul etapei a XVI-a a Ligii Naționale de handbal masculin, 

echipa Universității Suceava a pierdut la un singur gol, pe terenul 

campioanei en-titre, Dinamo București, scor 24–25. Primele 24 

de minute de joc au fost echilibrate, dar până la pauză, 

dinamoviștii au reușit să se desprindă la 5 goluri diferență, 

profitând de mai multe greșeli apărute în tabăra sucevenilor, la 

pauză scorul fiind 13–8. 

În partea a doua, CSU Suceava a încercat să reducă din handicap 

și a și reușit pentru că în minutul 53 era la doar două goluri în 

spatele campioanei, după un gol a lui Lakovic, pentru scorul de 

20–22. Când mai erau aproape trei minute de joc și gazdele 

conduceau cu trei goluri, Ciubotariu și Burlacu au marcat câte o 

dată, ultimul având șansa egalării, dar mingea a fost apărată de 

portarul campioanei, scor final 25–24 pentru Dinamo București. 

CSU Suceava: Valeriu Erhan, Iulian Andrei – Djordje Golubovic 

(3), Gabriel Burlacu (3), Cristian Adomnicăi, Adrian Tîrzioru 

(1), Florin Ciubotariu (5), Dorin Dragnea, Alin Petrea (3), 

Alexandru Ionescu, Bogdan Șoldănescu, Cătălin Costea (2), 

Maxim Oancea, Radisan Lakovik (3), Bogdan Baican (3) și 

Mihai Sandu. 

În următoarea etapă, joi, universitarii vor avea un meci foarte 



important pe teren propriu, cu  CS HC Buzău 2012. 
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Elevul ştefanist 

David- Corneliu 

Turtureanu a 

obţinut premiul al 

III-lea la etapa 

naţională a 

Olimpiadei 
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„Ştiinţele 

Pământului” şi s-a 

calificat în lotul 

olimpic lărgit 
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La etapa naţională a Olimpiadei Interdisciplinare „Ştiinţele 

Pământului” organizată la Suceava, în perioada 1-5 februarie 

2019, judeţul Suceava a fost reprezentat de elevii David-Corneliu 

Turtureanu de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, 

Gheorghe Găitan de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava 

şi Miron Alexandru Ştefăniţă de la Colegiul Naţional „Nicu 

Gane” Fălticeni, toţi din clasa a X-a. 

Potrivit site-ului dedicat acestei competiţii,  la etapa naţională a 

Olimpiadei Interdisciplinare „Ştiinţele Pământului” premiul I a 

fost obţinut de elevul Florian- Chiriac Călina, clasa a XII-a, de la 

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova, premiul al II-lea i-a 

fost acordat elevei Eva Maria Savin, clasa a X-a, de la Colegiul 

Naţional „Mihai Viteazu” Bucureşti, iar alţi 18 elevi au obţinut 

menţiune. 

După stabilirea clasamentului final au fost selecţionaţi cei 10 

elevi care fac parte din lotul olimpic lărgit, iar pregătirea 

membrilor lotului în vederea participării la etapa internaţională a 

competiţiei va avea loc în perioada 5-9 februarie, tot la Suceava, 

în urma căreia urmează selecţia pentru stabilirea componenţei 

lotului olimpic naţional. 

La  cea de-a XXIII-a ediţie a etapei naţionale a Olimpiadei 

Interdisciplinare „Știinţele Pământului” au participat 108 liceeni 

din ţară, 42 de profesori însoţitori şi 38 de profesori care au făcut 



parte  Comisia Centrală de organizare şi evaluare. 

Evenimentul a fost organizat de  Ministerul Educaţiei Naţionale 

prin Inspectoratul Școlar Judeţean (IȘJ) Suceava, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava şi Societatea Știinţifică „Cygnus” – 

Centrul UNESCO. 

 

 


