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Sinteza articolului 

Adi 

Pîrgaru 

Handbal masculin, 

Campionatul Eutopean 

Universitar 

Echipa USV Suceava s-a 

calificat în sferturile de 

finală ale competiției 

Crai Nou Sport / pg. 6  În perioada 4-10 iulie, echipa de handbal masculin a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava participă 

la Campionatul European Universitar care are loc la 

Bydgoszcz în Polonia. Echipa pregătită de Adrian 

Chiruț este într-o grupă cu grupări reprezentând 

instituții de învățământ din Bochum (Germania), 

Rjeka (Croația) și Akdeniz (Turcia). 

În primul meci, studenții suceveni au întâlnit 

selecționata Universității din Bochum. La capătul unui 

meci extrem de echilibrat, bucovinenii s-au impus cu 

24-23. La pauză, germanii erau la conducere cu 12-11, 

însă în partea secundă sucevenii s-au impus cu 13-11. 

Din echipa USV Suceava au făcut parte jucătorii: 

Duman, Bobeică – Hariton, Cozorici, Alupoaie (1), 

Sandu Mihai (8), Cătălin Costea (5), Oancea (5), 

Tofănel, Potera (1), Pintilei (3). 

În  cea de-a doua partidă de la Campionatul European 

Universitar de Handbal Masculin din Polonia, echipa 

USV Suceava a întâlnit formația universitară din 

Rjeka (Croația). Disputa a fost una similară cu cea din 

prima rundă, dar de data aceasta sucevenii au condus 

la pauză, pentru ca apoi să cedeze pe final. Pentru 

CSU Suceava au evoluat: Duman, Bobeică – Costea 



(7), Tofănel (2), Potera, Hariton, Alupoaie (5), 

Cozorici, Oancea (4), Pintilei (2), Sandu Mihai (1). 

În urma partidelor din grupa B a Campionatului 

European Universitar de Handbal masculin de la 

Bydgoszcz (Polonia), echipa USV Suceava s-a clasat 

pe locul secund după formația Universității din Rjeka 

(Croația) și și-a câștigat dreptul de a juca în sferturile 

de finală. Reamintim faptul că la ultimele două turnee 

ale Campionatelor Europene Universitare, USV 

Suceava a cucerit medalie de bronz și de aur. 

- Echipa USV Suceava s-a 

calificat în sferturile de 

finală ale competiției 

https://www.svnews.ro Sport IDEM 

N.B.  Școală de vară în limba 

engleză pentru copii între 

11 și 15 ani 

Crai Nou Pg. 11 A IV-a ediție a școlii de vară „English as A Jar of 

Knowledge” (EJK), va avea loc între 15 - 19 iulie. 

Școala de vară se va desfășura în corpul A al 

campusului universitar din Suceava, sub egida 

Universității „Ștefan cel Mare” și a Inspectoratului 

Școlar Județean Suceava. Potrivit unui comunicat al 

USV, publicul țintă este foramt din elevi cu vârste 

cuprinse între 11 și 15 ani, care vor fi încurajați să 

comunice în limba engleză zilnic, între orele 9-13. Pe 

lângă faptul că se vor familiariza cu noi metode de 

predare a limbii engleze, participanții vor avea și 

ocazia să se destindă grație parteneriatului cu 

Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Suceava, 

parteneriat care debutează odată cu această ediție a 

EJK. Activitățile recreative completează învățarea prin 



joc și joacă pe parcursul celor 4 ore de limbă engleză,  

iar stimularea comunicării orale și scrise va consolida 

însușirea limbii străine în toate cele 5 zile ale școlii de 

vară. 

Înscrierile se fac prin intermediul adresei de poștă 

electronică msa@usv.ro în limita locurilor disponibile. 

Până pe data de 12 iulie 2019, organizatorii așteaptă 

următoarele informații: numele complet, școala și 

vârsta participanților, alături de numele și numărul de 

telefon al părintelui (tutorelui) care face înscrierea. 
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Școala de vară English as A Jar of Knowledge, ediția a 

IV-a, va avea loc în acest an între 15-19 iulie 2019. 

Școala de vară (EJK 4) se va desfășura în Corpul A al 

campusului universitar din Suceava, sub egida 

Universității „Ștefan cel Mare” și a Inspectoratului 

Școlar Județean Suceava. Potrivit Conf. dr. Onoriu 

Colăcel de la  Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării, președintele Asociația pentru Studii 

Anglofone „Silvia Manoliu”, publicul țintă este format 

din elevi cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, care vor 

fi încurajați să comunice în limba engleză zilnic, între 

orele 9-13. Pe lângă faptul că se vor familiariza cu noi 

metode de predare a limbii engleze, participanții vor 

avea și ocazia să se destindă grație parteneriatului cu 

Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Suceava, 

parteneriat care debutează odată cu această ediție a 

EJK. 
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Marius 

Șuiu 

în sferturile Campionatului 

European Universitar din 

Polonia  

Suceava a reușit ieri să se califice în sferturile de 

finală ale Campionatului European Universitar, 

competiție la care reprezintă România pentru al treilea 

an consecutiv, la primele două câștigând aurul și 

bronzul european. Echipa pregătită de Adi Chiruț și 

Iulian Andrei a avut parte de o grupă dificilă la acest 

campionat, debutând cu un meci împotriva campioanei 

de anul trecut, Universitatea germană din Bochum, o 

partidă pe care a câștigat-o cu 24 – 23. Prima parte a 

fost una echilibrată, în care ambele echipe au fost de 

mai multe ori la conducere, la pauză germanii având 

12 – 11. Cu 10 minute înainte de final, adversarii 

sucevenilor au condus la 4 goluri, iar Adi Chiruț a 

cerut time-out. Sucevenii s-au apărat foarte bine și cu 

patru minute înainte de final au egalat la 23, iar până 

la final au avut un 7 metri ratat, dar când mai erau 30 

de secunde de joc Maxim Oancea a reușit golul 

victoriei. 

Sâmbătă, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a 

întâlnit cea mai puternică echipă din grupă, 

Universitatea Rijeka din Croația, în fața căreia a 

pierdut la două goluri, 21 – 23. Croații au început mai 

bine, dar sucevenii au echilibrat, iar la pauză a fost 11 

– 10 pentru USV. În debutul părții secunde, sucevenii 

au avut momente mai bune, dar de această dată croații 

au echilibrat jocul și s-au impus pe final de joc, în 

ultimele patru minute, când de la scorul de 21 – 21 au 

marcat de două ori. 



Marius 

Șuiu 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) îi 

recompensează cu burse consistente pe studenții 

merituoși, cu rezultate deosebite la învățătură, care se 

implică în activități științifice, culturale, sportive sau 

de voluntariat,  însă oferă și sume generoase 

studenților nevoiași, lipsiți de posibilități materiale. 

Potrivit reprezentanților instituției, anul trecut, 

valoarea burselor studențești a atins suma de 

13.405.106 lei (peste 2.800.000 de euro). Cum în 

ultimii ani valoarea burselor a cunoscut un salt 

spectaculos, iar o parte din ele se pot cumula, studenții 

pot obține venituri frumușele dacă vin la cursuri și dau 

dovadă de implicare și conștiinciozitate. 

Prin susținerea financiară a studenților săi, 

Universitatea din Suceava vrea să-i motiveze pe 

aceștia, să stimuleze performanța și interesul pentru 

studiu și să prevină abandonul școlar. 

De menționat că în 2015, fondul de burse de la USV a 

fost de câteva ori mai mic, aproximativ 4 milioane de 

lei, iar pentru 2016, de 5 milioane de lei.  



„Ca urmare a preocupării și implicării conducerii 

Universității, au fost diversificate categoriile de burse 

și a fost majorat numărul acestora pentru a stimula atât 

partea educațională prin bursele de merit, cât și partea 

de performanță, fie științifică, fie cultural artistică și 

sportivă, pentru a dezvolta și promova talente”, a 

arătat prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc, membru al 

Comisiei de acordare a Burselor din USV. 
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IDEM 

www.monitoruldestiri.ro 

08.07.19 

- Admitere 2019. Câte locuri 

de studii oferă 

universitățile din România 

absolvenților din 

Republica Moldova 

www.diez.md 

08.07.19 

- În anul universitar 2019-2020, instituțiile de 

învățământ superior de stat din România organizează 

concursul de admitere a românilor de pretutindeni, 

inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, la studii 

universitare de licență/masterat/doctorat, în baza 

autonomiei universitare. Respectiv fiecare universitate 

de peste Prut, individual, a stabilit și a publicat 

locurile bugetare disponibile pentru absolvenții din 

Moldova. 

Mai jos găsiți locurile bugetare pentru românii de 

pretutindeni propuse de universitățile din România: 

 

*Pentru a vizualiza locurile da-ți click pe denumirea 

universității 



[…] 

- Prestigiul științific al 

ASEM apreciat la 

„INVENTICA 2019”. 

Reprezentații academiei 

premiați în cadrul 

Expoziției Internaționale 

de Invenții 

www.diez.md 

08.07.19 

- În perioada 26-28 iunie, ASEM a participat la unul 

dintre cele mai importante evenimente din domeniul 

creativității tehnice: Expoziția Internațională de 

Invenții „Inventica 2019”, organizată de către 

Institutul Național de Inventică de la Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași, România. 

Reprezentanții Academiei de Studii Economice din 

Moldova au făcut parte din colectivul internațional de 

cercetători, alături de colegii de la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, România. 

Diploma de merit și Medalia INVENTICA 2019 i-a 

revenit Academiei de Studii Economice din Moldova 

pentru cercetările: 

#„Optimizing consumer behaviour based on analysis 

of sensitivity of indicators quality performed by 

typology regional consumption” – Grigore 

Belostecinic, Svetlana Mihăilă, Veronica Grosu, 

Marian Socoliuc, Cristina – Gabriela Cosmulese, 

Alexandru Mircea Nedelea. 

#„Application of econometric component in solving 

atypical situations within motivational management 

based on human resources” – Grigore 

BELOSTECINIC, Lilia ȘARGU. 

#„Diminution of inequalities as a factor of sustainable 

development: analysis through the econometric 



models” – Silviul Stanciu, Victor Romeo Ionescu, 

Monica Laura Zlati, Valentin Marian Antohi, Svetlana 

Mihăilă. 

Scopul Expoziției Internaționale de Invenții „Inventica 

2019” a fost de a reuni universități, institute de 

cercetare, companii, asociații, inventatori și persoane 

interesate de domeniul inventicii. 

Expoziția Internațională de Invenții reprezintă o 

oportunitate de comunicare, diseminare a rezultatelor 

muncii de cercetare și inovare cu potențiali utilizatori 

și publicul larg. 

 


