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CSU Suceava vizează, joi, în sala „Dumitru Bernicu”, cu 

începere de la ora 18.00, primul succes din 2019 din Liga 

Națională de handbal masculin. După două înfrângeri la limită în 

fața unor adversari mult mai bine cotați, cum sunt Potaissa Turda 

sau Dinamo București, handbaliștii pregătiți de Adrian Chiruț și 

Iulian Andrei se confruntă de această dată cu HC Buzău, o 

contracandidată directă în lupta pentru salvarea de la 

retrogradare. 

„Suntem conștienți de importanța punctelor puse în joc. Venim 

după două jocuri în care am avut evoluții bune, în care ne-a lipsit 

însă un dram de noroc. E clar că avem nevoie de victorie în fața 

Buzăului, pentru că practic e un meci de șase puncte și trebuie să 

facem tot ce depinde de noi pentru a câștiga. Nu va fi însă ușor, 

pentru că adversarii noștri s-au întărit serios în această iarnă. Au 

un moral foarte bun după succesul repurtat în runda precedentă 

în fața celor de la Politehnica Timișoara și probabil vin la 

Suceava cu același gând, să câștige. Sper ca și de această dată 

fanii noștri să vină în număr mare la teren, pentru că avem mare 

nevoie de sprijinul lor”, a declarat antrenorul principal al 

sucevenilor, Adrian Chiruț. 

La rândul său, pivotul Bogdan Șoldănescu a precizat că se 



așteaptă la un rezultat pozitiv, mai ales că el și colegi săi s-au 

luptat de la egal la egal cu Turda și Dinamo în primele două 

meciuri oficiale din acest an. 

„Am arătat că putem să punem probleme oricărui adversar, și 

asta ne dă speranțe în perspectiva meciului cu Buzăul. Am fost 

aproape de un rezultat pozitiv de fiecare dată, însă sperăm ca joi 

să fim capabili de mai mult”, a concluzionat Șoldănescu. 
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Elevul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” David Corneliu 

Turturean, din clasa a X-a, s-a clasat pe podiumul celei de-a 

XXIII-a ediții a Olimpiadei Naționale „Științele Pământului”, 

competiție găzduită de Suceava, în intervalul 1-4 februarie. 

Ștefanistul și-a adjudecat poziția a III-a, punctajul obținut 

permițându-i accesul în lotul național lărgit pentru faza 

internațională a olimpiadei, de la finele lunii august, din Coreea 

de Sud. 

Pentru calificarea în lotul restrâns, cel care va reprezenta 

România la Internațională, elevul trebuie să treacă de o serie de 

probe de departajare la cele patru discipline ale concursului - 

fizică, biologie, chimie și geografie. 

Pregătirea elevilor din lotul lărgit se va face tot la Suceava, până 

pe 9 februarie, de către profesori din învățământul universitar și 

preuniversitar, care vor realiza și selecția celor patru elevi care 

vor alcătui lotul național al României. 



Mai mult, în cadrul festivității de premiere, de luni, 4 februarie, 

de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), David 

Turturean a fost premiat și cu medalie de aur de către Societatea 

Română de Fizică. 

Din lotul județean, Alexandru Ștefăniță Miron, din clasa a X-a, 

de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, a fost 

recompensat cu mențiune de societatea menționată. 

Menționăm că locurile I și II au fost revendicate de Florian 

Chiriac Călina, din clasa a XII-a, de la Colegiul Național „Frații 

Buzești” Craiova, respectiv Eva Maria Savin, din clasa a X-a, de 

la Colegiul Național „Mihai Viteazul” București. 

Olimpiada „Științele Pământului” din acest an a reunit la masa 

competițională peste 100 de elevi de liceu din țară, 42 de 

profesori însoțitori și 38 de profesori, membri ai Comisiei 

Centrale de organizare și evaluare. 

Evenimentul a fost pregătit de Ministerul Educației, prin 

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, de Universitatea din 

Suceava și Societatea Științifică „Cygnus” - Centrul UNESCO. 

Amploarea competiției a presupus un efort organizatoric 

însemnat, implicând un număr semnificativ de inspectori, 

profesori, directori etc. 

La finalul celor patru zile petrecute la Suceava, organizatorii i-au 

felicitat pe toți competitorii, iar cei mai buni au fost 

recompensați de Ministerul Educației, dar și de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” și de Societatea Cygnus. 

În calitate de gazdă, în cadrul festivității a luat cuvântul rectorul 

Valentin Popa, acesta amintind de modificările pe care le-a adus 



Metodologiei de organizare a olimpiadelor și concursurilor 

naționale, în vremea când a ocupat fotoliul de ministrul al 

Educației. Acesta a adăugat că schimbările propuse asigură o 

participare mai numeroasă la fazele naționale ale olimpiadelor, 

dar și sume mai consistente pentru organizare. 

„În anul 2019, foarte multe universități vor organiza împreună cu 

inspectoratele școlare județene olimpiadele naționale. Am dorit 

acest lucru și l-am promovat pentru ca liceenii să cunoască 

universitățile românești, dotările și să aleagă în consecință atunci 

când vor merge către studii superioare. Eu vă asigur că 

universitățile românești sunt foarte bune. Și din universitățile de 

aici puteți pleca în afara țării prin programele Erasmus, mai ales 

că la nivel european fondurile destinate acestor mobilități se vor 

dubla, poate chiar tripla. Iată motive semnificative pentru a 

studia aici, poate pentru a lucra aici”, le-a transmis rectorul 

olimpicilor din țară. 

La rândul său, prorectorul Mihai Dimian le-a vorbit elevilor 

despre transformările pe care prezentul le impune în cercetare și 

educație, ținând cont de societatea și industria spre care ne 

îndreptăm. Acesta a lansat ipoteza unei noi revoluții industriale, 

revoluție ce stă sub semnul dispozitivelor inteligente, al 

internetului lucrurilor, al volumelor mari de date și al 

creativității. 

Au mai luat cuvântul Cristian Pîrghie – președintele Comisiei 

centrale a olimpiadei, prof. Gabriela Scutaru – adjuncta IȘJ 

Suceava, Sebastian Popescu - decanul Facultății de Fizică din 

cadrul Universității „Al.I. Cuza”, care a oferit medaliile din 

partea Societății Române de Fizică, etc. 



S-au tras concluzii, participanții au făcut schimb de păreri și s-au 

trasat direcții pentru competiții viitoare.  
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Elevul David- Corneliu Turtureanu, clasa a X-a, de la Colegiul 

Național „Ștefan cel Mare” Suceava a obținut premiul al III-lea 

la cea de a XXIII-a ediție a etapei naționale a Olimpiadei 

Interdisciplinare „Științele Pământului”, desfășurată la Suceava, 

și s-a calificat în lotul olimpic lărgit, alături de alți nouă elevi din 

țară. 

La etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Științele 

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

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

Turtureanu de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, 

Gheorghe Găitan de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 

și Miron Alexandru Ștefăniță de la Colegiul Național „Nicu 

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

Potrivit site-ului dedicat acestei competiții,  la etapa națională a 

Olimpiadei Interdisciplinare “Științele Pământului” premiul I a 

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

Colegiul Național” Frații Buzești” Craiova, premiul al II-lea i-a 

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

Național “Mihai Viteazu” București, iar alți 18 elevi au obținut 

mențiune. 

La  cea de-a XXIII-a ediție a etapei naționale a Olimpiadei 

Interdisciplinare „Științele Pământului” au participat 108 liceeni 

din țară, 42 de profesori însoțitori și 38 de profesori care au făcut 



parte  Comisia Centrală de organizare și evaluare. 

Evenimentul a fost organizat de  Ministerul Educației Naționale 

prin Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava și Societatea Științifică „Cygnus” – 

Centrul UNESCO. 
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Mâine, de la ora 18.00, sala „Dumitru Bernicu” va fi martora 

unui meci de pomină în istoria handbalului sucevean. Într-un 

campionat ghinionist, pentru CSU Suceava, gruparea pregătită de 

Adi Chiruț va întâlni echipa cu care se luptă pentru evitarea 

retrogradării, HC Buzău. 

Gazdele au pierdut la limită primele două partide oficiale din 

2019, în timp ce buzoienii, au un moral grozav după victoria cu 

Poli Timișoara. Este de așteptat o „încleștare” de pomină mai 

ales că sucevenii vor să-și ia revanșa după eșecul din tur. Ca și 



martori la acest duel de pomină vor fi aceiași arbitri ca la partida 

din 2018, când sucevenii au pierdut. 

„La București cu Dinamo ne-am verificat potențialul și am văzut 

că suntem, oarecum, într-o creștere de formă. La acest meci, cu 

HC Buzău nu e vorba de nicio chestie, doar de o revanșă pe care 

ne-o dorim și pe care o merităm, în opinia mea. Ne-am pregătit 

bine și nu avem pe ordinea de zi decât Victoria” a declarat unul 

dintre veteranii echipei sucevene, Bogdan Șoldănescu. 

Din primul eșalon valoric al handbalului românesc vor 

retrograda direct ultimele două clasate la finele sezonului regulat. 

Următoarele două la nivel superior vor lupta la un baraj de 

menținere – promovare cu cele mai bune echipe din Divizia A. 
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Conform clasamentului realizat de Ranking Web of Universities 

(Webometrics), la nivel național pe primele trei locuri se situează 

Universitatea Babeș Bolyai de la Cluj, Universitatea București 

și  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Universitatea 

suceveană este plasata între Universitatea din Galați (locul 11) și 

Universitatea Craiova (13). Topul este realizat ținând cont de 

vizibilitatea (numărul total de linkuri externe pe care domeniul 



 web al Universității le primește de la terțe părți), prezența online 

(poziția în motoarele de căutare și vizibilitatea globală pe 

Internet), deschiderea (numărul total de documente publicate pe 

site-uri dedicate), excelența (calitatea articolelor științifice 

publicate în reviste internaționale cu impact ridicat, aflate în 

primele 10% cele mai citate într-un anumit domeniu) . 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava ocupă locul al 12-lea în 

topul instituțiilor de învățământ superior din România, conform 

raportului mondial publicat de Ranking Web of Universities 

(Webometrics). Este o poziție destul de onorabilă a universității 

sucevene care, la nivelul zonei Moldovei, s-a clasat pe locul al 

patrulea conform criteriilor de evaluare Ranking Web of 

Universities (Webometrics). 

Pe primele trei locuri se situează Universitatea Babeș Bolyai de 

la Cluj (locul 37 între universitățile din Estul și Centrul Europei 

și locul 889 la nivel mondial), urmată de Universitatea București 

(locul 43 între universitățile din estul și centrul Europei și locul 

1040 la nivel mondial) iar apoi Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” de la Iași (locul 56 în estul și centrul Europei și locul 1233 

la nivel mondial). Locul al patrulea este completat de 

Universitatea de Vest din Timișoara (locul 73 între instituțiile de 

învățământ superior din estul și centrul Europei și 1525 la nivel 

mondial). Top 5 al universităților din România este nu doar 

deschis de Cluj, ci și închis de acesta prin Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca aflată pe locul 85 în Europa centrală și de est și 

pe locul 1662 la nivel mondial, dar cu precizarea că analiza a 

inclus și rezultatele de la Universitatea de Nord din Baia Mare. 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este pe locul 

al șaselea la nivel național, conform celor de la Webometrics, cu 



doar patru locuri în urma celor de la Cluj-Napoca în clasamentul 

instituțiilor de învățământ superior din estul și centrul Europei și 

pe locul 1686 la nivel mondial. La mare distanță – 99 în estul și 

centrul Europei și 1798 a nivel mondial, locul al șaptelea pe țară 

este ocupat de ASE București. 

Un alt centru universitar important al țării, Timișoara, a intrat și 

el în clasament cu două instituții de învățământ superior, locul al 

optulea fiind adjudecat de Universitatea Politehnică Timișoara, 

aceasta fiind pe locul 107 între instituțiile de învățământ superior 

din estul și centrul Europei și pe locul 1898 în lume. 

Zona Transilvaniei mai completează TOP 10 al instituțiilor de 

învățământ superior cu Universitatea Transilvania din Brașov 

(locul 120 în estul și centrul Europei și 2030 la nivel mondial) și 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (locul 

124 la nivel central și est european și locul 2085 la nivel 

mondial). Este de notat performanța remarcabilă a Clujului care 

are în TOP 10 nu mai puțin de trei universități, cea de pe locul 1 

fiind singura universitate din țara noastră situată între primele o 

mie la nivel mondial iar cea situată pe locul 5 și cea de pe locul 

10 fiind cele mai bine cotate din țară dintre cele cu profil tehnic, 

respectiv de medicină. 

Zona Moldovei continuă, totuși, să se mențină la un nivel 

onorabil (însă departe de a fi de invidiat) nu doar prin Iași, ci și 

prin Galați și Suceava. Astfel, Universitatea „Dunărea de Jos” 

este situată pe locul a 11-lea în România (locul 134 în Europa de 

est și 2214 în lume) iar locul al 12-lea din țară este ocupat de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, la doar trei locuri 

distanță de universitatea din Galați în clasamentul central și est-



european și 16 locuri distanță în clasamentul internațional. 

În urma Sucevei este Universitatea Craiova (145 în zona centrală 

și de este a Europei), Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” (locul 170 în estul și centrul Europei și 2617 în 

lume), Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din  Timișoara (locul 174 în estul și centrul Europei și 2665 în 

lume). 

Indicatorii luați în calcul de ranking-ul Web of Universities 

(Webometrics) sunt: 50% – Vizibilitatea – numărul total de 

linkuri externe pe care domeniul web al Universității le primește 

de la terțe părți; 5% – Prezența online – poziția în motoarele de 

căutare și vizibilitatea globală pe Internet; 10% – Deschiderea – 

numărul total de documente publicate pe site-uri dedicate; 35% – 

Excelența – calitatea articolelor științifice publicate în reviste 

internaționale cu impact ridicat, aflate în primele 10% cele mai 

citate într-un anumit domeniu. În total, în rating au intrat zeci de 

mii de instituții superioare de învățământ ale lumii (de stat, 

private, confesionale, divizii sau instituții de cercetare 

specializate) din care 103 din România. Cel mai slab cotat din 

țara noastră este Institutul Penticostal București, precedat de 

MediaPro și de Academia Comercială Satu Mare, toate acestea 

fiind după primele douăzeci de mii de instituții de învățământ 

superior. 

Ca o comparație pe toată zona istorică a Bucovinei, este de 

menționat că potrivit raportului mondial publicat de Ranking 

Web of Universities (Webometrics), Universitatea Națională 

Yurii Fedkoviych din orașul Cernăuți a intrat în topul celor mai 

bune 10 instituții superioare de învățământ din Ucraina, mai 



exact pe locul al nouălea, numai că în ce privește ratingul la nivel 

mondial, universitatea cernăuțeană se află abia pe locul 3111, 

deci cu aproape 900 de locuri în urma Sucevei. 

 

 

 


