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Sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa cu numărul II din Liga 

Naţională de Handbal, echipa Universităţii Suceava a pierdut 

fără drept de apel confruntarea de pe terenul bucureştenilor de la 

Steaua, scor 19 – 26. Faţă de prima etapă, când au evoluat 

aproape perfect în victoria de pe terenul Constanţei, sucevenii au 

dat peste o apărare mult mai agresivă şi mobilă, ce le-a pus mari 

probleme în fazele de atac. Încă din startul partidei, studenţii au 

tras foarte mult în blocajul stelist, în bară sau pe lângă poartă. 

În minutul 13, Petrea este eliminat gratis, la o fază în care arbitrii 

ar fi trebuit să dea eliminare în tabăra gazdelor şi lovitură de la 7 

metri. Până în acel moment, Universitatea a avut aproape şase 

minute în care n-a reuşit să înscrie, scor 5 – 2. La mijlocul 

reprizei, Adi Chiruţ a solicitat time-out, iar la reluare echipa 

suceveană a dat semene că revine în joc. În ultimele 7 minute din 

prima parte, jocul a fost unul haotic de ambele părţi, dar steliştii 

au fost mai siguri la finalizare şi au intrat la vestiare la scorul de 

13 – 8. 
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CSU Suceava a întâlnit o nouă echipă cu pretenții de top în etapa 

a II-a a Ligii Naționale de handbal masculin. După ce în prima 

rundă a dat piept cu HC Dobrogea Sud Constanța, în cea de-a 



au luat ceață de la 

Steaua București 

doua echipa suceveană a evoluat pe terenul celor de la Steaua 

București. 

Dacă pe litoral totul a funcționat la team-ul pregătit de Adrian 

Chiruț și Iulian Andrei, în capitală nu a mai mers nimic. După ce 

au urmărit surprinzătoarea victorie a sucevenilor de pe malul 

mării, bucureștenii și-au dat seama de punctele slabe ale 

bucovinenilor și au acționat în consecință. 

Începutul partidei dintre Steaua București și CSU Suceava a fost 

destul de echilibrat, portarii celor două grupări fiind la post. Au 

urmat însă două ratări succesive ale experimentatului Florin 

Ciubotariu și echilibrul s-a rupt, gazdele preluând inițiativa. Cu 

11 jucători noi în lot, Steaua a reușit să-și găsească destul de greu 

ritmul și realțiile de joc, dar valoarea unor handbaliști ca Vujic și 

Aslanian a compensat acest lucru. 

Sucevenii nu au mai găsit drumul spre plasa porții 

bucureștenilor, așa cum s-a întâmplat la Constanța și nici șansa 

nu a mai fost de partea lor.  
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CSU Suceava n-a avut nicio șansă în fieful Stelei. Echipa 



Chidoveț 

 

 

avut nicio șansă în 

fața Stelei București 

 antrenată de Adi Chiruț și Iulian Andrei a cedat sâmbătă, în fața 

grupării bucureștene, cu 19-26, într-un meci contând pentru 

etapa a doua a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. 

Puternic întărită în pauza de vară, când a reușit să facă nu mai 

puțin de 11 achiziții, Steaua pus repede stăpânire pe joc, iar după 

primul sfert de oră conducea deja la patru goluri, după ce rusul 

Aslanian puncta pentru scorul de 6-2. 

Tabăra suceveană a cerut time-out, dar, la reluarea jocului, 

universitarii nu s-au putut apropia la mai puțin de două reușite, 

gazdele, cu o apărare extrem de mobilă intrând la pauză cu un 

avantaj de cinci goluri, scor 13-8. 

Pe fondul paradelor iranianului Babasafari, care a închis vreme 

de 12 minute poarta gazdelor în repriza secundă, steliștii au dus 

scorul la o diferență maximă de 13 goluri în minutul 52, când 

Marius Stavrositu puncta pentru 25-12. 

De partea cealaltă, oaspeții au primit spații de manevră abia în 

ultimele șapte minute când au înscris de tot atâtea ori. Steaua – 

CSU Suceava a fost 26-19, la finalul unui meci în care 

universitarii au fost de recunoscut, au primit goluri ușoare și s-au 

grăbit de multe ori pe faza de atac. 
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Până pe 14 septembrie, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava face 

înscrieri la programul de studii de Poliţie Locală, oferind un total 

de 50 de locuri, respectiv 15 la buget şi 35 cu taxă. Potrivit USV, 



noul program nu se suprapune peste cerinţele structurilor de la 

facultăţile militare, la admitere nefiind impuse condiţiile 

restrictive cu privire la înălţime, probe sportive şi altele. În 

schimb, solicitate, conform criteriilor specifice interne, sunt 

adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie şi 

electrocardiograma. „Absolvenţii programului de studii Poliţie 

Locală vor avea multiple posibilităţi de afirmare profesională şi 

pot beneficia de o salarizare motivantă” subliniază conducerea 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Absolvenţii programului de studiu de Poliţe Locală pot activa în 

baza Legii nr. 155/2010, în scopul exercitării atribuţiilor privind 

apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a 

proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea 

infracţiunilor, în domenii precum ordinea şi liniştea publică, 

precum şi paza bunurilor; circulaţia pe drumurile publice; 

disciplina în construcţii şi afişajul stradal; protecţia mediului; 

activitatea comercială; evidenţa persoanelor. 

Noul program de studii de licenţă al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative a fost confirmat prin HG nr. 615/2017 pentru 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor şi programelor de studii universitare pentru anul 

universitar 2017-2018.  

 

 


