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Aseară, în etapa a 7-a din Liga Națională de Handbal, echipa 

Universității Suceava a terminat la egalitate, disputa de pe teren 

propriu cu CSM Focșani 2007, scor 19 – 19. Importanța celor 

trei puncte puse în joc și-a spus cuvântul în jocul din teren, într-

un meci în care ambele echipe au luptat cu toate resursele pentru 

a se impune. Universitarii au început partida cu mai multe greșeli 

și ratări, pe fondul unui joc foarte dur prestat de apărarea 

oaspeților și după 11 minute s-au marcat doar 5 goluri, Focșaniul 

conducând cu 4 – 1. În partea a doua a reprizei, Suceava a 

revenit în joc și a egalat la 7, dar finalul de repriză le-a aparținut 

oaspeților, care au profitat de o bară a studenților și au marcat în 

ultima secundă pentru 11 – 8. Partea a doua a fost la fel de 

animată și săracă în goluri. Susținută de un public fantastic, 

echipa CSU a alergat din nou după egalare și au reușit-o în 

minutele 41 și 49. Finalul avea să fie unul la fel de spectaculos, 

cu o echipă a Sucevei care a condus cu 19 – 18, dar care a fost 

egalată cu un minut înainte de final. În ultimele 60 de secunde, 

ambele echipe puteau să-și adjudece victoria, dar au ratat și 

meciul s-a terminat la egalitate, 19 – 19.     
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O nouă sesiune de înscrieri la cursurile de limbi străine 

organizate de Centrul de Limbi și Culturi Străine „Synergia 

Linguarum” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

se va desfășura, în perioada 16 octombrie - 8 decembrie 2017, 

din acest an urmând să fie organizate cursuri inclusiv pentru 

elevi cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, Centrul de Limbi și 

Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL), afiliat 

Departamentului de Limbi și Literaturi Străine al Facultății de 

Litere și Științe ale Comunicării, a fost înființat în anul 2013, iar 

în perioada 16 octombrie - 8 decembrie 2017 va fi organizată 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 30.11 și 01.12.2017), în holul de la intrare din Corpul 

A, într-un spațiu amenajat lângă Decanatul FLSC. 

CLCSSL efectuează, în perioada februarie-iulie 2018, pentru 

persoanele interesate testarea competențelor lingvistice la limbile 

menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a 

limbii. 

Detalii se pot obține la numărul de telefon 0743694611, de luni 

până vineri, între orele 14-16, iar informații suplimentare sunt 

postate în timp util pe contul public de facebook, la 

https://www.facebook.com/CLCSSL. 
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CSU Suceava a terminat la egalitate, scor 19-19, in compania 

celor de la CSM Focsani, într-un meci desfășurat joi seara, în 



Chidoveț 

 

 

 

CSM Focșani sala „Dumitru Bernicu” și care a contat pentru etapa a VII-a din 

cadrul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava este reprezentată de 

lector univ. dr. Corina Cernica și prof. univ. dr. Aurora Ciucă. 
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Centrul de Limbi și Culturi Străine „Synergia Linguarum” din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava organizează, în 

perioada 16 octombrie – 8 decembrie 2017, o nouă sesiune de 

înscrieri la cursurile de limbi străine, inclusiv pentru copii cu 

vârste cuprinse între 10 și 13 ani. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, Centrul de Limbi și 

Culturi Străine „Synergia Linguarum” (CLCSSL) a fost înființat 

în anul 2013, fiind afiliat Departamentului de Limbi și Literaturi 

Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC). 

„Între 16.10 și 08.12.2017, 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 30.11 și 

01.12.2017), în holul de la intrare din Corpul A, într-un spațiu 

http://www.gazetasv.ro/


amenajat lângă Decanatul FLSC, la următoarele cursuri: cursuri 

de obținere certificat național de competență lingvistică pentru 

toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, 

italiană, chineză, coreeană, japoneză, ucraineană, rusă, 

poloneză); cursuri de obținere certificat internațional de 

competență 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 ține în cadrul USV, după 

finalizarea modulului corespunzător tipului de 

certificat; Germană – Goethe-Zertifikat: toate nivelurile”, se 

precizează în comunicatul transmis. 

Sursa citată a menționat că în perioada februarie-iulie 

2018, CLCSSL efectuează pentru persoanele interesate testarea 

competențelor lingvistice la limbile menționate mai sus, cu 

eliberarea unui atestat de cunoaștere a limbii. 

Reprezentanții USV au precizat că înscrierile pentru cursurile 

de limba chineză și coreeană se fac în Corpul H, cam. H105, la 

conf. dr. Alexandru Nedelea (tel. 0740019277), aceste cursuri 

fiind gratuite. 

 

 


