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Campania „Săptămâna prevenirii criminalităţii” a Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava a continuat, ieri, cu ziua 

dedicată prevenirii infracţiunilor în campusul universitar. 

Poliţiştii de la Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 

Criminalităţii Suceava şi cei de la Biroul Universitar din cadrul 

Poliţiei Municipiului Suceava au desfăşurat activităţi de 

informare şi responsabilizare a studenţilor în vederea reducerii 

riscului de a cădea victime infracţiunilor de furt din camerele de 

cămin, furturi din genţi şi buzunare, tâlhărie şi înşelăciuni 

judiciare.   

Poliţiştii au fost ieri în cămine, unde au purtat discuţii cu 

studenţii şi le-au înmânat materiale preventive şi le-au făcut o 

scurtă instruire cu privire la măsurile minime de asigurare a 

bunurilor personale în camerele de cămin. 

De asemenea, personalul de pază a căminelor a fost instruit cu 

privire la măsurile ce trebuie dispuse pentru siguranţa 

studenţilor.  

Comisarul Ionuţ Epureanu, coordonatorul Compartimentului de 

Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul poliţiei judeţene a 

declarat că a fost realizat şi un stand de informare unde au fost 



postate materiale de informare.    

Pe lângă aceste activităţi preventive, având în vedere debutul 

noului an universitar,  conducerea IPJ Suceava a dispus măsuri 

suplimentare de siguranţă în incinta şi în zona adiacentă a 

campusului universitar. Poliţiştii vor avea activităţi de patrulate 

în zona Universităţii „Ştefan cel Mare”. De asemenea, s-a 

solicitat identificarea şi controlarea tuturor unităţilor economice 

din zona adiacentă universităţii cu privire la respectarea 

categoriilor de produse ce pot fi comercializate, conform HG nr. 

128/1994, privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de 

dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor. 
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Ieri, în etapa cu numărul cu numărul 6 din Liga Naţională de 

Handbal, Universitatea Suceava a pierdut meciul de pe terenul 

campioanei Dinamo Bucureşti, cu scorul de 31 – 26. Sucevenii 

au făcut 20 de minute foarte bune, în care au condus pe tabelă, au 

avut ocazia să se distanţeze la patru goluri şi au condus la 3 

goluri în minutul 19, 9 – 6, dar au fost egalaţi două minute mai 

târziu, după o forţare şi un atac ratat. Universitarii au revenit şi-

au condus cu 10 – 9 în minutul 22, dar s-au precipitat în atac şi la 

pauză erau conduşi cu 14 – 11. În partea a doua, Universitatea s-

a ţinut aproape de bucureşteni şi deşi s-a dus la cinci goluri, în 

minutul 47, Suceava a revenit la două goluri în spatele 

campioanei, scor 23 – 21. Finalul de partidă avea să aducă nişte 

decizii controversate ale arbitrilor, iar CSU a pierdut la cinci 



goluri în faţa campioanei, o diferenţă prea mare la cum s-a 

desfăşurat meciul din teren. 

 

În etapa viitoare, joi, pe 12 octombrie, echipa de handbal a 

Universităţii Suceava va avea un meci mult mai important, pe 

teren propriu, în compania uneia dintre contracandidatele la 

menţinerea în Liga Naţională, CSM Focşani 2007. 
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Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii din 

Suceava pregăteşte un spectacol inedit de muzică şi dans popular 

alături de Ansamblul Studenţesc „Arcanul” USV. Evenimentul 

este programat pentru miercuri, 11 octombrie, de la ora 19.00, pe 

scena Auditoriumului „Joseph Schmidt”. Intrarea studenţilor este 

liberă, iar pentru publicul larg preţul unui bilet este 10 lei. Detalii 

pe www.ccs-sv.ro. 
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Echipa antrenată de Adi Chiruț a cedat aseară, în fieful liderului 

neînvins al Ligii Zimbrilor la handbal masculin, cu scorul de 26-

31, la finalul unui meci în care a condus pe tabelă aproape o 

repriză. Cu 7 goluri, sârbul Dușan Sipka a fost cel mai bun 

marcator din tabăra universitarilor. CSU Suceava a pierdut 

aseară, pe terenul lui Dinamo, cu scorul de 26-31, la finalul unui 

meci în care i-a pus mari probleme campioanei en-titre vreme a 



aproape o repriză. 

 


