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La o săptămână după un meci bun făcut pe terenul campioanei 

Dinamo, echipa de handbal a Clubului Sportiv Universitar din 

Suceava are de trecut un examen mult mai important, în faţa 

uneia dintre echipele cu care are şanse mari să se lupte în turneul 

play-out pentru menţinerea în Liga Naţională, CSM Focşani 

2007. Partida contând pentru etapa a 7-a va avea loc mâine, 12 

octombrie, de la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu” de la 

Liceul cu Program Sportiv din Suceava. Din păcate, sucevenii 

abordează acest meci de „şase puncte” cu un lot din care lipsesc 

trei jucători foarte importanţi ce au evoluat în primele etape: 

Bogdan Şoldănescu, Gabriel Burlacu şi Ioan Tcaciuc, la care se 

adaugă şi Sebastian Polocoşer, handbalist ce se află de o bună 

perioadă la recuperare, după o operaţie la genunchi.  

„Ne aşteaptă un meci extrem de dificil, în faţa unei echipe ce se 

bate până-n ultima secundă şi are un joc dur, mai ales în apărare. 

Consider că va fi un meci de mare luptă, unul foarte solicitant. 

Pe de altă parte şi noi ne vom dărui în teren pe parcursul celor 60 

de minute, vom încerca să punem în aplicare tot ce-am pregătit la 

antrenamente şi sper să câştigăm. Avem avantajul terenului 

propriu, al suporterilor şi împreună sper să obţinem cele trei 

puncte”, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, extrema 

studenţilor, Cătălin Costea. 
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În urmă cu două etape, sucevenii au avut parte de un meci de 10 

puncte, acasă cu Poli Iaşi. Elevii antrenorilor Adrian Chiruţ şi 

Iulian Andrei s-au descurcat atunci după o repriză secundă de 

pomină. După înfrângerea în faţa campioanei Dinamo Bucureşti, 

pe suceveni îi aşteaptă un nou meci de totul sau nimic în faţa 

celor de la CSM Focşani. Meciul din cadrul etapei a VII-a dintre 

CSU Suceava şi CSM Focşani va avea loc joi, de la ora 18.00, în 

sala „Dumitru Bernicu”. 

Cele două grupări se cunosc foarte bine şi întotdeauna în 

duelurile directe, de la Suceava, jocul a fost pe muchie de cuţit. 

Şi acum se aşteaptă acelaşi lucru, gazdele mizând din nou pe 

sprijinul publicului. 

„Ne aşteptăm la un meci foarte dificil pentru că cei de la Focşani 

joacă până la capăt. Ştim că va fi greu, dar noi ne vom dărui total 

în acest meci. Avem susţinerea publicului local şi trebuie să 

câştigăm această partidă. Sunt convins că înainte de startul 

disputei vom şti exact ce e de făcut” a declarata extrema stângă, 

Cătălin Costea. 

„Pe lângă cei trei accidentaţi pe care-i aveam înaintea jocului cu 

Dinamo, după, s-a mai adăugat şi entorsa lui Ion Tcaciuc. Pe 

axul central avem ceva probleme, dar cei care-i vor înlocui pe 

titulari trebuie să se lupte pentru victorie. 

Am primit 250.000 de lei de la Primărie şi Consiliul Local şi 

mulţumim pentru acest lucru, jucătorii noştri putând acum să 

umble la bancomat. Avem promisiuni pentru susţinere până la 

finele acestui an şi contăm pe acest lucru. 

Trei puncte din meciul cu CSM Focşani ne pot asigura un moral 

bun înainte de pauza din campionat de după jocul cu Potaissa 

Turda din etapa a VIII-a” a afirmat antrenorul principal al CSU 

Suceava, Adrian Chiruţ. 
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CSU Suceava primeste joi, cu incepere de la ora 18.00, in sala 

„Dumitru Bernicu”, vizita celor de la CSM Focsani, intr-un meci 

cu implicatii pe termen lung in partea inferiora a clasamentului 

Ligii Zimbrilor la handbal masculin. 

Adi Chirut se asteapta la un meci dificil impotriva vrancenilor, 

tinand cont de numarul mare de jucatori aflati la infirmerie, 

unde, pe langa Burlacu, Soldanescu si Polocoser, a ajuns si Ioan 

Tcaciuc.  
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În cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a 

fost înfiinţat în 2013 Centrul de Limbi şi Culturi Străine 

SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL), afiliat Departamentului 

de Limbi şi Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării (FLSC). 

Între 16 octombrie şi 08 decembrie 2017, CLCSSL 

organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru anul academic 

2017-2018, în intervalul orar 16.00-18.00, de luni până vineri, cu 

excepția zilelor de 30 noiembrie și 01 decembrie 2017, în holul 

http://www.svnews.ro/
http://www.gazetasv.ro/
http://www.suceavalive.ro/


 de la intrare din Corpul A, într-un spațiu amenajat lângă 

Decanatul FLSC, la următoarele cursuri: 

a) cursuri de obţinere certificat național de competenţă 

lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, 

germană, spaniolă, italiană, chineză, coreeană, japoneză, 

ucraineană, rusă, poloneză); 

b) cursuri de obţinere certificat internaţional de competenţă 

lingvistică la: 

• Engleză – Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge 

English First Certificate (FCE), Cambridge English 

Advanced (CAE), Cambridge English 

Proficiency (CPE), International English Language Testing 

System (IELTS). Examenele se pot ţine în cadrul USV, după 

finalizarea modulului corespunzător tipului de certificat. 

• Germană – Goethe-Zertifikat: toate nivelurile. 

 


