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Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

(USV) a demarat luni, 15 iulie, concursul de 

admitere pentru programele de licenţă şi masterat 

din cadrul celor zece facultăţi ale sale. 

În prima zi dedicată înscrierilor, 596 de candidați 

și-au depus dosarele pentru specializările unde vor 

să studieze din toamnă. Pentru programele de 

licență ale instituției, zi, și-au exprimat interesul 

374 de absolvenți de liceu, iar la ID (Învățământ la 

Distanță) s-au înscris 39 de candidați. 

Pe locurile destinate candidaților români de 

pretutindeni au fost depuse 9 dosare, iar pentru 

locurile alocate candidaților din mediul rural și 

romi a fost depus câte un dosar. 

Căutate au fost specializările Calculatoare, Drept, 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, 

licență, zi, acestea adunând mai mult de o treime 

dintre dosarele depuse în prima zi de admitere de 

la USV. 

 

La ID, cei mai mulți candidați au optat pentru 

programul Administraţie publică. 

Cât privește programele de masterat, prima zi a 

numărat 139 de înscriși, cea mai mare 

adresabilitate fiind la Managementul instituţiilor 

educaţionale și Kinetoprofilaxie, recuperare și 
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modelare corporală. 

 

Pe locurile destinate candidaților români de 

pretutindeni figurează 14 înscriși, iar pentru 

programele de conversie profesională și-au 

exprimat interesul 15 candidați. 

La programele de conversie se pot înscrie cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar care vor 

să obțină o diplomă pentru o nouă specializare şi, 

ulterior, să predea la clasă încă o materie. 

 

Admiterea continuă până la finele lunii 

 

Admiterea la USV continuă cu înscrierile până la 

data de 20 sau 23 iulie (pentru specializările unde 

se susțin probe). Afișarea rezultatelor este 

programată până pe 24 iulie. 

 

Important de menționat că un candidat este 

declarat admis în urma înmatriculării (24 - 30 

iulie). Candidaţii care nu se înmatriculează vor 

pierde locul pe care s-au înscris. Pe 31 iulie se vor 

afișa rezultatele finale. 

 

Pentru înscrierea la unul dintre programele din 

oferta instituției (IF sau ID), candidații trebuie să 

plătească 125 lei, la care se adaugă încă 125 de lei 

pentru înmatriculare. 

 

Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 

2019, actualizate constant, taxe, calendare, 

regulamente, pot fi obţinute consultând pagina 



www.admitere.usv.ro/. 

 

- Au început înscrierile la 

USV 
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Actualitate A început înscrierea la Universitatea „Ștefan cel 

Mare”. Încă din prima zi de admitere, zeci de tineri 

însoțiți de prieteni, părinți sau bunici au venit să-și 

depună actele pentru a putea deveni studenți. Erau 

entuziasmați și plini de speranță. Totuși, cei mai 

hotărâți par a fi absolvenții liceelor din Republica 

Moldova care au decis să treacă granița pentru a-și 

continua studiile într-o țară europeană. Ne-au spus 

că au auzit numai lucruri bune despre instituția 

academică de la Suceava. 

 

N.B Peste 60 de participanți din 

centrele universitare din țară 

și din străinătate 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, a 

avut loc, în perioada 11-12 iulie 2019, ediția a 

noua a conferinței Discurs critic și variație 

lingvistică, în baza acordului instituțional cu 

Universitatea din Pisa și în colaborare cu Asociația 

pentru studii filologice Akademos. 

Intitulată Restituiri. Analiza și interpretarea 

textelor „uitate“, conferința a atras, prin cele cinci 

axe tematice propuse (Texte literare inedite, Studii 

și articole "obliterate": opinii nevalorificate, Limba 

documentelor din arhive: tipuri de texte 

arhivistice, Proiecte de antologii și Varia), 60 de 

participanți din mai multe centre universitare, din 

țară și din străinătate (Iași, Galați, București, 

Craiova, Chișinău, Cluj-Napoca, Bălți, Zürich, 

Zaragoza).  

Comunicările magistrale în plen, de înalt nivel 

academic, au fost susținute de prof. dr. Elena-

Brândușa Steiciuc (USV) - L’auteur francophone 
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Amin Maalouf et la restitution transculturelle / 

transtextuelle des écrits anciens, prof. dr. Luminita 

Hoarță Cărăușu (UAIC, Iași) - Arsenie Boca. 

Cărarea împărăției și Cuvinte vii. Structuri 

analitice la nivel de flexiune și la nivel sintactic, 

prof. dr. Ștefan Oltean (UBB, Cluj-Napoca) - 

Multiple facets of proper names. A syntactic and 

semantic view și de dr. Emilia David de la 

Universitatea din Pisa, Italia, The Romanian 

Avant-garde: Its Belated and Flawed Reception. 

La această ediție a revenit și conf. dr. Daiana 

Cuibus, director general al Institutului limbii 

române, instituție cu care universitatea noastră 

derulează mai multe proiecte comune. 

În prima zi a conferinței, un moment important l-a 

constituit lansarea volumului Studii lingvistice 

aplicate de pragmatică, retorică și sintaxă a limbii 

române vorbite actuale, coordonat de Luminita 

Hoarță Cărăușu și apărut recent la Editura 

Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Lucrarea a fost prezentată de prof. dr. Rodica 

Nagy (FLSC, USV) și de lector dr. Alice Roșu, de 

la Facultatea de Inginerie Alimentară din USV. 

„Prin audierea comunicărilor în plen și prin 

participarea la prezentările din secțiunile 

conferinței, doctoranzii au avut șansa de a recepta 

noi sugestii de conceptualizare ori de aplicare a 

direcțiilor teoretice la propriile investigații. În 

egală măsură, conferința a permis dezbaterea și 

confruntarea de idei, într-un cadru academic 

deschis spre recunoașterea efortului depus de 

tinerii cercetători. Sîntem onorați că, de la o ediție 



la alta, conferința DCVL atrage un număr tot mai 

mare de participanți din țară și din străinătate, ceea 

ce probează creșterea prestigiului acestui 

eveniment de la universitatea suceveană." au 

transmis organizatorii. 

Conferința DCVL, sprijinită și anul acesta de 

Ministerului Educației Naționale, a fost 

coordonată de universitarii Mircea A. Diaconu și 

Rodica Nagy. 

- 60 de participanți din mai 

multe centre universitare, 

din țară și din străinătate, la 

ediția a noua a conferinței 

„Discurs critic și variație 

lingvistică", la USV 
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Adelina 

Talpalariu 

„Comunicări și lansări de 

carte în cadrul conferinței 

Discurs critic și variație 

lingvistică" 
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- Peste 60 de participanţi, din 

ţară şi din străinătate, la 

ediția a noua a conferinței 

"Discurs critic și variație 

lingvistică", de la USV 

https://www.monitorulsv.ro Ultima oră local IDEM 

- Peste 60 de participanți din 

centrele universitare din țară 

și din străinătate s-au reunit 

https://www.newsbucovina.ro Social IDEM 



la o conferință desfășurată la 

USV 

- Conferința “Discurs critic și 

variație lingvistică”, ediția a 

noua, la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din 

Suceava 

http://www.edumanager.ro Universități IDEM 

- International Summer Law 

School, Ediția a XII-a, 

(ISLS 2019) „Proprietatea 

intelectuală în România și 

Uniunea Europeană” 

www.beck.ro 
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- Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Tîrgu 

Mureș, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava și Societatea Română de Cercetare pentru 

Afaceri Publice și Private (SOROCAPP) din Tîrgu 

Mureș organizează International  Summer Law 

School, Ediția a XII-a, (ISLS 2019), cu tema: 

„Proprietatea intelectuală în România și Uniunea 

Europeană”. 

Această ediție a Școlii de Vară va avea loc în 

perioada 14 – 21 iulie 2019 la Vatra Dornei, jud. 

Suceava, la Centrul de Pregătire și Formare 

Continuă al Universității „Ștefan cel Mare”. 

ISLS 2019 se bucură de sprijinul următorilor 

parteneri: Universitatea Româno – Americană, 

Editura Universul Juridic, Editura CH Beck, 

Editura Universitară, Asociația Română de Drept 

și Afaceri Europene, Centrul de Studii Regionale 

și Pluraliste „Transilvania”, Școala Populară de 

Arte și Asociația Transilvană pentru Cultură. 



Workshop-urile incluse în programul ISLS 2019 

vor ocaziona dezbateri referitoare la protejarea și 

promovarea proprietății industriale, a dreptului de 

autor și a drepturilor conexe, principalele noutăți 

legislative în materie (cum ar fi modificarea Legii 

nr. 8/1996 prin Legea nr. 15/2019 și recenta 

adoptare a Directivei UE privind dreptul de autor 

și drepturile conexe pe piața unică digitală și de 

modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE), 

precum și alte teme de actualitate din domeniul 

proprietății intelectuale. 

La această ediție a Școlii de Vară vor participa 

teoreticieni și practicieni ai dreptului (cadre 

didactice, cercetători, avocați, practicieni în 

insolvență), studenți, masteranzi și doctoranzi de 

la universități din țară (UMFST Tîrgu Mureș, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Universitatea Româno – Americană din București, 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din 

București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, Universitatea Creștină „Dimitrie 

Cantemir” din București), și din străinătate 

(Universitatea din Cernăuți, Ucraina; Universitatea 

Adam Mickiewicz din Poznań, Polonia; Università 

degli Studi di Verona, Italia; International Black 

Sea University din Tbilisi, Georgia), precum și 

profesioniști din domeniul proprietății intelectuale. 

În cadrul ISLS 2019 va avea loc și o conferință 



internațională pe tema „Proprietatea intelectuală în 

România și Uniunea Europeană”, care se va 

desfășura în perioada 16 – 17 iulie. 

Pentru informații legate de desfășurarea celor două 

evenimente științifice, ne puteți contacta la adresa 

de e-mail: sorocapp@jus.ro. 

- Absolvenții programului de 

master „Inginerie electrică” 

de la UTM au obținut 

diplomă dublă la sfârșit de 

studii 
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- Absolvenții programului de master „Inginerie 

electrică” (IE) din cadrul Facultății Energetică și 

Inginerie Electrică, UTM au finalizat simultan și 

programul de master „Tehnici avansate în mașini 

și acționări electrice” (TAMAE) din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

(USV), obținând o dublă diplomă oferită de cele 

două universități: UTM și USV. 

Programul de master cu dublă diplomă IE-

TAMAE a fost înființat prin semnarea în 2017 a 

Acordului interinstituțional de studii superioare de 

master cu diplomă dublă dintre UTM și USV. 

Conform actului adițional, disciplinele studiate în 

cadrul programului „Inginerie electrică”, UTM, 

apreciate cu 90 de credite transferabile au fost 

echivalate cu cele din cadrul programului de 

master TAMAE, USV, diferența de 30 de credite 

fiind inclusă într-un modul specific. Astfel, 

studenții de la programul de master „Inginerie 

electrică”, UTM au avut posibilitatea de a studia în 

laboratoarele USV șase discipline noi legate de 

diagnostica sistemelor electrice, tehnologii CAD 



avansate și control inteligent ale acționărilor 

electrice, modelarea și comanda roboților etc. 

Studenții UTM de la programul de master cu dublă 

diplomă TAMAE USV au susținut toate cursurile 

teoretice, au realizat stagiul de practică respectiv, 

iar sub îndrumarea în cotutelă a coordonatorilor de 

la UTM și USV au elaborat și susținut cu succes și 

tezele de master, transmite site-ul UTM. 

Studenții programului de master „Inginerie 

electrică” au susținut tezele de master la UTM și 

obținut diploma de master UTM în ianuarie 2019. 

Iar pe 9 iulie 2019 ei au sustinut examenul de 

absolvire a programului de master „Tehnici 

avansate în mașini și acționări electrice” din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Comisiile de evaluare a tezelor de master au 

menționat actualitatea, importanța practică și 

valoarea științifică a lucrărilor prezentate. La 

solicitarea companiei ALONIX SRL din Chișinău 

studentul Artiom Moldovan a realizat teza de 

master în cadrul unui proiect internațional, în care 

autorul a elaborat și a implementat softul PLC și 

sistemul SCADA de control al acționărilor 

electrice (cu puterea totală de cca 1 MW) utilizate 

la stația de tratate a apei din Tbilisi. 

Tezele studenților Mihai Borozan, Vasile Cocieru 

și Petru Țurcan au fost axate pe dezvoltarea 

sistemelor de acționare și automatizare a unor 



mașini și procese industriale reale (mașini de 

injecție mase plastice, vopsirea covoarelor, 

protecția și confortul ascensoarelor de pasageri) cu 

propunerea unor soluții inovative. 

În lucrarea sa, Octavian Mangos a realizat studii 

experimentale aprofundate referitor la conversia 

termică a energiei solare, iar Maxim Grițunic – 

studii de prefezabilitate a unui parc eolian de cca 

14 MW pe care intenționează să-l implementeze. 

Eficiența energetică a proceselor tehnologice de 

pompare reglabile a constituit obiectul de studii al 

tezei studentului Gheorghe Mihailov, iar a lui 

Mihai Robu – cercetarea convertoarelor 

specializate pentru conversia energiei fotovoltaice. 

Tezele studenților Gh. Mihailov, M. Gruțunic și E. 

Vengher au fost finalizate cu confecționarea 

machetelor demonstrative. În rezultat, toate tezele 

de master susținute de studenții UTM în cadrul 

programului de master TAMAE, USV au fost 

apreciate cu note mai mari de 9.5, iar cele ale 

masteranzilor A. Moldovan, O. Mangos, M. 

Borozan, Gh. Mihailov și Petru Țurcanu au obținut 

nota maximă – 10. 

Datorită utilizării potențialului uman și tehnico-

științific al ambelor universități, absolvenții 

programului de master „Inginerie electrică” de la 

UTM au apreciat posibilitatea obținerii unor 

cunoștințe extinse în cadrul programului de master 



cu dublă diplomă TAMAE de la USV. 

Concomitent, ei își exprimă recunoștința pentru 

susținerea permanentă din partea conducerii și 

cadrelor didactice de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, îndeosebi pentru aportul 

personal al dlui rector Adrian Graur, al decanului 

Facultății Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, profesor Ștefan Pentiuc și 

directorului Departamentului Electrotehnică, 

profesor Radu Pentiuc. 

- Se caută doctoranzi pentru 

AntreprenorDoc 

www.viata-libera.ro 
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Educație Se caută doctoranzi şi cercetători postdoctorat 

dornici să îşi desăvârşească studiile. Proiectul 

"Antreprenordoc - Excelenţa academică şi valori 

antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea 

oportunităţilor de formare şi dezvoltare a 

competenţelor antreprenoriale ale doctoranzilor şi 

postdoctoranzilor" a fost lansat la Universitatea 

"Dunărea de Jos". 

"Ne dorim atragerea celor mai performanţi 

doctoranzi şi cercetători care vor să îşi continue 

cariera, prin asigurarea oportunităţilor de formare 

pedagogică practică, cu prioritate în sectoarele 

economice cu potenţial competitiv şi în domeniile 

de specializare inteligentă. Au fost 25 de proiecte 

depuse, norocul nostru a fost că prof. dr. ing. 

Lucian Puiu Georgescu, preşedintele Senatului, s-a 

implicat personal în scrierea proiectului, aşa că 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi s-a 

situat pe primul loc", a declarat prof. dr. ing. 



Eugen Rusu, preşedintele CSUD Galaţi. Grupul-

ţintă total este format din 67 de studenţi doctoranzi 

şi 30 de cercetători post-doctorat (organizaţi în trei 

serii). În parteneriatul proiectului sunt implicate 

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, 

Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 

Universitatea Maritimă din Constanţa şi 

Universitatea Politehnica din Bucureşti. Selecţia 

grupului ţintă se face în cadrul fiecărei instituţii 

partenere, universităţii gălăţene fiindu-i alocaţi 27 

de doctoranzi şi 18 post-doctoranzi (organizaţi în 

trei serii). Eligibili sunt doar doctoranzii aflaţi 

acum în anul II sau III de studiu şi post-doctoranzii 

care au susţinut teza în urmă cu cinci ani şi sunt 

înscrişi deja într-un program post-doctoral 

institutional. 

Proiectul se va implementa pe durata a 36 de luni, 

iar valoarea totală este de aproape şapte milioane 

de lei. Obiectivul proiectului constă în creşterea 

numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar 

universitar şi non universitar care îşi vor găsi un 

loc de muncă sau vor fi promovaţi la locul de 

muncă. Alături de instituţiile de învăţământ 

superior, în proiect mai participă Institutul de 

Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în 

Construcţii - ICECON SA, Camera de Comerţ, 

Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi. 

Dănuț Handbaliștii suceveni au Obiectiv Sport / pg. 11 CSU Suceava s-a reunit la începutul acestei 



Chivodeț început pregătirile de vară în 

efectiv complet 

săptămâni în efectiv complet, în vederea începerii 

pregătirilor pentru viitorul sezon al Diviziei A la 

handbal masculin. La primele antrenamente din 

această vară, sub comanda lui Adrian Chiruț, Ioan 

Tcaciuc și Iulian Andrei s-au prezentat 26 de 

jucători, mulți dintre ei aflați în probe la Suceava. 

Singurele certitudini la capitolul achiziții sunt 

deocamdată centrul Alexandru Popia (22 de ani), 

interii Eaul Bogdan Barb (24 de ani) și Andrei 

Sora (20 de ani) și extrema stângă Răzvan Dodița 

(20 de ani). 

„Am început pregătirile cu o echipă total 

schimbată, o echipă tânără, cu o medie de vârstă 

cum nu a mai fost de mult timp la Suceava. Avem 

26 de jucători la antrenamente, dar vor mai pleca 

din ei. Îmi doresc să păstrez un lot de maximum 20 

de jucători, cu tot cu portari", a anun'at antrenorul 

Adrian Chiruț, care nu se așteaptă ca echipa 

suceveană să întâmpine probleme în câștigarea 

Seriei A a Diviziei A.  

„Nu ne așteptăm să avem probleme în Serie. 

Important este să formăm o echipă, să o 

omogenizăm și vom vedea în partea a doua a 

campionatului care sunt șanseșe noastre de 

promovare", a spus Chiruț. 

CSU Suceava a pierdut nu mai puțin de 11 

jucători, după retrogradarea echipei: Burlacu, 

Baican, Tîrzioru, Sandu, Costea, Golubovic, 



Dragnea, Petrea, Ciubotariu, Șoldănescu și 

Adomnicăi, ultimii trei semnând cu colega de serie 

CSM Botoșani. „Sunt foarte mulți, dar cu sigurață 

au pelcat la mai bine. Noi am încercat să venim cu 

contraoferte, dar în limita bugetului nostru", a 

adăugat Chiruț. 

Până la startul viitorului sezon al Diviziei A, 

programat la mijlocul lunii septembrie, 

universitarii și-au propus să efectueze un 

cantonament și să dispute mai multe meciuri 

amicale. „Majoritatea echipelor din Liga Națională 

sunt prinse deja în turnee. Să vedem cum ne putem 

infiltra să avem și noi câteva meciuri puternice în 

picioare înainte de startul campionatului" a mai 

spus antrenorul echipei locale de handbal.  

Marius 

Șuiu 
Universitarii au reluat 

antrenamentele în efectiv 

complet la Suceava 

Monitorul de Suceava Sport / pg. 8 Din această săptămână, lotul echipei de handbal a 

Universităţii Suceava s-a reunit în efectiv complet 

la antrenamente, după ce-au revenit acasă şi 

jucătorii ce au evoluat la Campionatul European 

Universitar din Polonia, acolo unde au reprezentat 

România şi Suceava şi unde au ocupat locul şapte. 

La antrenamentul de ieri universitarii aveau 26 de 

jucători, o parte dintre ei fiind încă în probe. 

 

“Am început pregătirile cu o echipă total 

schimbată, o echipă tânără, cu o medie de vârstă 

cum nu a mai fost de mult timp la Suceava. Avem 

26 de jucători la antrenamente, dar vor mai pleca 



dintre ei. Îmi doresc să păstrez un lot de maximum 

20 de jucători, cu tot cu portari. Ne-au plecat mulţi 

jucători, dar cu siguranţă au plecat la mai bine. Noi 

am încercat să venim cu contraoferte, dar în limita 

bugetului nostru”, a explicat antrenorul Adrian 

Chiruţ. Sucevenii au în planul de pregătire 

prevăzut şi un cantonament la munte, iar în cazul 

în care nu se va concretiza vor face o perioadă de 

pregătire centralizată cu două antrenamente pe zi 

la Suceava. 

Până acum universitarii au semnat cu mai mulţi 

dintre jucătorii veniţi la Suceava, primul fiind Raul 

Bogdan Barb (24 de ani), un inter stânga ce a fost 

transferat de la CSM Sighişoara. 

„Sunt mulţi jucători noi la echipă, printre care mă 

aflu şi eu, handbalişti tineri ce vor să pună umărul 

în lupta pentru promovarea în Liga Naţională. De 

săptămâna trecută am început antrenamentele şi 

trebuie să ne pregătim foarte bine, deoarece lupta 

pentru promovare nu va fi uşoară, mai ales că s-a 

schimbat sistemul şi sunt adversari destul de tari, 

mai ales în fazele superioare”, a explicat Raul 

Bogdan Barb. 

Universitatea a semnat cu un centru de 22 de ani 

ce a evoluat în Liga Naţională 

Un alt jucător ce a semnat cu echipa suceveană 

este Alexandru Popia, un handbalist care 

evoluează pe postul de centru şi până la 22 de ani a 



mai evoluat pentru Dunărea Călăraşi şi CSM 

Făgăraş. 

„Ne pregătim de săptămâna trecută, am început cu 

antrenamente uşoare, de reacomodare la efort, iar 

din această săptămână s-a reunit tot lotul. La 

Suceava am venit cu gânduri pozitive şi vreau să-

mi fac treaba cât mai bine şi să ajut la promovarea 

în Liga Naţională. Suntem o echipă tânără şi nu va 

fi uşor, mai ales că trebuie să ne integrăm cât mai 

repede, iar echipa să fie cât mai omogenă”, a 

explicat  Alexandru Popia. Universitarii au în lot şi 

un inter dreapta cu o statură impresionantă, Andrei 

Ştefan Sora (21 de ani), jucător ce a fost format la 

Centru Naţional Olimpic Braşov, ca şi extrema 

stângă Ionuţ Răzvan Dodiţa (20 de ani). 

Universitatea se va baza în acest sezon şi pe unul 

dintre cei mai valoroşi jucători formaţi la LPS 

Suceava, Claudiu Lazurcă, handbalist ce a trecut 

pe la mai toate loturile de juniori, ce a evoluat în 

sezonul trecut la a doua echipă, dar şi în câteva 

meciuri în Liga Naţională. 

„Mai am un an de juniorat şi uşor-uşor mă integrez 

şi la seniori, dar acest lucru trebuie făcut pas cu 

pas. Sper să facem un campionat foarte bun şi să 

aducem Suceava acolo unde îi este locul, în Liga 

Naţională. Am mulţi colegi tineri ca şi mine, de 

viitor, şi sunt convins că vom ajunge la barajul 

pentru promovare, unde cred că vom face faţă 

adversarilor, mai ales că avem o echipă cu jucători 



muncitori şi ambiţioşi”, a explicat suceveanul 

Claudiu Lazurcă. 

Adrian Chiruţ crede că Universitatea nu va avea 

probleme în serie. 

Antrenorul Adrian Chiruţ este optimist înaintea 

acestui sezon şi crede că echipa va ajunge fără 

probleme în fazele superioare ale Diviziei A.  

„Nu ne aşteptăm să avem probleme în serie. 

Important este să formăm o echipă, să o 

omogenizăm şi vom vedea în partea a doua a 

campionatului care sunt şansele noastre la 

promovare”, a spus Chiruţ. 

CSU Suceava a pierdut nu mai puţin de 11 

jucători, după retrogradarea echipei: Gabriel 

Burlacu, plecat la Steaua Bucureşti, Bogdan 

Baican, la Politehnica Timişoara, Adrian Tîrzioru, 

la CSM Bacău, Mihai Sandu şi Cătălina Costea, 

ambii plecaţi la Dunărea Călăraşi, Golubovic, 

Dorin Dragnea, Alin Petrea, Florin Ciubotariu, 

Bogdan Şoldănescu şi Cristian Adomnicăi, ultimii 

trei semnând vineri cu o altă echipă din Divizia A, 

CSM Botoşani.  

 


