
Revista presei – VINERI, 29 MARTIE 2019 - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul 

articolului 

Publicația Secțiunea

/Pagina 

Sinteza articolului 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

 

CSU Suceava a 

pierdut duelul cu 

CSM Bacău 

 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

 

Pg.6 

 

În cadrul penultimei etape a returului Ligii Naţionale de handbal 

masculin, echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava a 

pierdut partida disputată în deplasarea de la CSM Bacău cu 

scorul de 24–26, după ce la pauză a condus cu scorul de 14–12. 

Sucevenii au început destul de bine acest joc și se puteau distanţa 

la cinci goluri, dar au ratat două atacuri și le-au permis gazdelor 

să vină la un gol, băcăuanii reușind să egaleze după un sfert de 

oră de joc. Până la pauză, Suceava a avut și trei goluri avans și a 

intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri, 14–12. În partea a 

doua, echipa pregătită de Adrian Chiruţ a greșit mult mai mult și 

nu prea a mai găsit calea spre gol, iar gazele au fost mult mai 

lucide și au gestionat mult mai bine un final de joc cu multe 

eliminări, mai ales în tabăra suceveană, care a jucat și-n trei 

jucători la linia de 9 metri. 

„Nu am jucat nimic în acest meci, pe care l-am pregătit cum am 

putut mai bine. Nu a mers jocul nostru și băieții s-au întrecut în 

ratări. Sper să se scoată în disputa cu CSM Focșani pentru că au 

rămas datori” a declarat antrenorul Adrian Chiruț. 

În meciul de la Bacău, pentru Universitatea Suceava au marcat 

sportivii: Golubovic (2), Burlacu (1), Adomnicăi (1), Târzioru 

(8), Ciubotariu (3), Petrea (2), Ionescu (1), Șoldănescu (2), 



Costea (1), Lakovic (3). 

După acest eșec, Universitatea Suceava a rămas pe locul 10 în 

clasamentul Ligii Naţionale, la un punct de Buzău, echipa ce a 

remizat în această rundă pe teren propriu cu Steaua București. 

Duminică, în ultimă etapă din sezonul regulat, CSU Suceava va 

întâlni pe teren propriu, de la ora 18.00, echipa CSM Focșani, ce 

este calificată în turneul play-off. 
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Echipa de juniori III a Clubului Sportiv Universitar din Suceava 

a reuşit două victorii importante în etapele V și VI disputate în 

compania echipelor CSS Medgidia și AHC Dobrogea Sud 

Constanța. 

Universitarii trebuiau să dispute cele două jocuri la o săptămână 

distanță unul de celălalt, dar din cauza distanţei mari și a faptului 

că se disputau în același județ, au primit acordul federației pentru 

a putea efectua o singură deplasare și pentru a juca ambele 

partide într-un interval de 3 zile. 

 

După o zi de pauză s-a disputat jocul de pe terenul celor de AHC 

Dobrogea Sud Constanța. Partida a fost una în care CSU s-a aflat 

mereu la conducere, la pauză conducând cu 25 – 12, scor final 



46-28. 

„După aceste două victorii, cred că ne-am apropiat foarte mult și 

de calificarea la turneul final. Au mai rămas 4 etape din grupele 

principale, pe care ne propunem să le câștigăm și să creștem în 

joc de la meci la meci. În jocul cu Medgidia am avut multe 

probleme în ambele faze ale jocului, probleme care trebuie 

eliminate dacă vrem să emitem pretenții la turneul final. Avem 

foarte mult de muncă, sperăm să nu apară accidentări și să ne 

putem pregăti la potențial maxim”, a explicat antrenorul 

sucevenilor, Vasile Boca. 
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În anul universitar următor, Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV) doreşte să menţină cuantumul taxelor de 

şcolarizare la nivelul celor  din acest an.  

„Nu avem intenția de a crește taxele de școlarizare, dar nu 

excludem această posibilitate. Vom evalua situația, vom mai 

purta discuții pe această temă. Nu trebuie să uităm că este o piață 

concurențială, e un mediu concurențial, astfel că vom analiza ce 

măsuri întreprind și celelalte universități. Trebuie să acționăm 

după legile pieței într-o oarecare măsură”, a comentat pe 

marginea acestui subiect prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, 

rectorul USV. 

Acesta a mai menționat că USV a stabilit condiţiile de admitere 

pentru anul universitar următor, dat fiind faptul că universitățile 

trebuie să aducă la cunoştinţa candidaţilor, cu cel puţin 6 luni 

înainte de susţinerea concursului, informaţiile privind 



metodologie de admitere. 

De cealaltă parte, cu privire la taxele de studiu, potrivit legii, 

obligația universității este de a aduce la cunoştinţa studenţilor, cu 

cel puţin 15 zile înaintea începerii anului universitar, cuantumul 

taxei pentru fiecare an de studiu. 

Rectorul Valentin Popa a mai adăugat că mai probabilă este o 

majorare a taxelor pentru reexaminări, pentru studenții care 

susțin restanțele. 

  

Balneofiziokinetoterapie, cel mai scump program 

În prezent, studenţii de la licență, anul I, care nu au prins un loc 

fără taxă trebuie să scoată anual din buzunare sume cuprinse 

între 2.500 de lei şi 3.700 de lei, cele mai piperate taxe fiind la 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare (Departamentul de 

Sănătate). 

Tot peste 3.000 de lei este taxa anuală și la programele Nutriție și 

dietetică, Calculatoare, iar la cele trei programe ale Facultății de 

Inginerie Alimentară, studenții lasă la caserie 3.000 de lei. 

Cea mai mică taxă, 2.500 de lei, o plătesc studenții de la 

Ecologie și protecția mediului din cadrul Facultății de 

Silvicultură. 

La programele de masterat, anul I, taxa anuală este de 3.000 de 

lei. 

Pentru admiterea organizată de USV în acest an, mai multe 

detalii - condiții de admitere, regulament, calendar, acte necesare 



- pot fi accesate pe www.admitere.usv.ro. 

 

 


