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- Pe parcursul săptămânii viitoare orașul Lodz, din Polonia, va fi gazda 
Campionatului European Universitar la handbal masculin. România va 
fi reprezentată la această importantă competiție de echipa Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, care a câștigat faza națională a întrecerii. 
În finala disputată la sfârșitul lunii aprilie, la Suceava, formația USV a 
învins reprezentanta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu 
scorul de 36-23. 
„Avem experiența turneelor europene precedente și încercăm să obținem 
din nou o medalie”, a precizat prorectorul Mihai Dimian, care a fost 
prezent la conferința de presă organizată înaintea deplasării la Lodz. 
Campioană europeană universitară în 2017, echipa suceveană va fi 
condusă în Polonia de antrenorii Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei. 
„Mergem încrezători în Polonia. Cred că avem cel mai bun lot de până 
acum cu care participăm la Europene. Toți băieții fac parte din echipa de 
Liga Națională și asta ne dă speranțe că ne vom întoarce acasă cu o 
medalie. Sperăm să fie cât mai strălucitoare, să fim demni de numele 
Universității din Suceava”, a declarat Bogdan Șoldănescu. 
Pe aceeași lungime de undă se află și portarul Darius Makaria, care are 
în CV un titlu de campion mondial universitar cu naționala României. 
„Mergem cu un singur gând, să luăm o medalie”, a completat acesta. 
USV își va afla adversarii duminică, când este programată tragerea la 
sorți. 
„Vom întâlni echipe valoroase, reprezentante ale unor țări europene cu 
handbal foarte dezvoltat. Noi însă mergem hotărâți să ne batem pentru o 
poziție fruntașă, mai ales că lotul cu care ne vom prezenta în Polonia este 
unul competitiv”, a precizat antrenorul Iulian Andrei. 
Îmbucurător este faptul că din formația suceveană va face parte și 
golgeterul Adrian Tîrzioru, care s-a accidentat destul de serios pe finalul 
sezonului precedent al Ligii Naționale. 
„Am avut o problemă la genunchi, însă am respectat întocmai programul 
de recuperare stabilit de medici, astfel că acum sunt fit din toate punctele 
de vedere și dornic să facem o figură frumoasă în Polonia alături de 
coechipierii mei”. 
USV Suceava va miza la Campionatul European Universitar pe următorii 
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jucători: Darius Makaria, Ionuț Andreescu - Adrian Tîrzioru (căpitan), 
Claudiu Lăzurcă, Leonard Ștefan, George Mihalcea, Iulian Roșu, Pavel 
Loic, Cosmin Lupu, Alexandru Bologa, Adrian Urdă și Alexandru 
Dascălu. 
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- La aniversarea a 20 de ani de cercetare științifică geografică, organizată 
la nivel de studii doctorale, Școala Doctorală de Geografie din cadrul 
Facultății de Geografie, Turism și Sport (FGTS) a Universității din 
Oradea, în parteneriat cu școlile doctorale de geografie ale Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universității „Ovidius” din Constanța și 
Universității de Stat din Chișinău (Republica Moldova), organizează, în 
perioada 22-23 iulie 2022, sesiunea anuală de comunicări științifice a 
studenților doctoranzi. Manifestarea științifică și activitățile de teren se 
vor derula în stațiunea balneoclimatică Stâna de Vale, la baza didactică 
Gaudeamus a Universității din Oradea. 
 Studii de caz 
Pe parcursul celor două zile de dezbateri, doctoranzii geografi și 
îndrumătorii lor propun 20 de teme de mare actualitate pentru societate: 
stațiunea balneoclimatică Stâna de Vale, trecut, prezent și perspective; 
valorificarea turistică a patrimoniului natural și antropic, cu studii de caz 
din diverse areale ale României; ecoturism în arii urbanizate; riscuri 
climatice; cercetări pedologice în situri arheologice; utilizarea realității 
virtuale pentru promovarea și conservarea patrimoniului natural și 
antropic; calitatea aerului; calitatea și valorificarea apelor subterane și 
de suprafață; aplicații GIS în societate etc. Comitetul științific este format 
din conducători de doctorat și reprezentanți ai școlilor doctorale din 
universitățile partenere: prof. univ. dr. Vitalie Sochircă (Universitatea de 
Stat din Chișinău), conf. univ. dr. Veronica Hrițcu (Universitatea din 
Cernăuți, Ucraina), conf. univ. dr. Dumitru Mihăilă (Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava), conf. univ. dr. Marius Lungu 
(Universitatea „Ovidius” din Constanța), respectiv reprezentanții 
Universității din Oradea: prof. univ. dr. Ovidiu Gaceu – directorul școlii 
doctorale, prof. univ. dr. Dorina Camelia Ilieș, prof. univ. dr. Martin 
Olaru, prof. univ. dr. Jan Wendt, prof. univ. dr. Mihai Vodă și prof. univ. 
dr. Alexandru Ilieș (decanul FGTS).  

ziare.com 
21.07.22 
crisana.ro 
21.07.22 
oradeaindirect.ro 
21.07.22 

Dan Coman Primăria Siret a 
intrat în linie 
dreaptă cu lucrările 
la Parcul Științific și 
Tehnologic „East 

monitorulsv.ro 
21.07.22 

- Primăria Siret a intrat în linie dreaptă cu lucrările la Parcul Științific și 
Tehnologic „East European Border”, aflat în apropierea graniței cu 
Ucraina. Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a precizat că proiectul pentru 
înființarea acestui parc are o valoare de peste patru milioane de euro și 
este derulat de primărie, în calitate de lider, în parteneriat cu 



European Border” Universitatea „Ștefan cel Mare” și Consiliul Județean Suceava. Adrian 
Popoiu a explicat că obiectivele acestui proiect constau în construirea și 
dotarea cu echipamente specifice, cum ar fi CNC-uri, imprimante 3D și 
alte utilaje de ultimă tehnologie, a clădirii în care va funcționa parcul 
științific și tehnologic East European Border Siret, precum și obținerea 
acreditărilor și autorizațiilor necesare funcționării acestuia. Popoiu a 
explicat că parteneriatul încheiat pentru derularea acestui proiect 
asigură interconectarea mediului universitar cu mediul de afaceri din 
județul Suceava, dar și din alte județe, stimulând astfel inovarea, 
creșterea competitivității economice, diversificarea ofertei companiilor, 
creșterea numărului locurilor de muncă în diverse domenii. „Orașul Siret 
are ambiții mari și va reuși să ducă la bun sfârșit toate proiectele pentru 
care a câștigat finanțare europeană nerambursabilă. Unele dintre 
proiecte le-am finalizat deja și își dovedesc utilitatea și beneficiile pentru 
comunitate, celelalte se află în diferite faze de execuție, dar toate 
proiectele depuse în anii 2017-2019 se vor recepționa până la finalul 
anului viitor, respectând regulile impuse de finanțator”, a declarat 
primarul din Siret. El a subliniat faptul că prin implementarea acestui 
proiect, orașul Siret, dar și întreg județul Suceava, se poate transforma 
într-o destinație atractivă pentru investitori. Adrian Popoiu a arătat că 
un singur proiect similar se mai implementează în România și este 
derulat la Oradea, de Consiliul Județean Bihor.[…] 

 


