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Constanța și-a luat revanșa 

în meciul din retur de la 
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Aseară, în prima etapă din returul Ligii Naționale, echipa 

Universității Suceava a pierdut cu scorul de 23 – 31, disputa de pe 

teren propriu în fața oaspeților de la HC Dobrogea Sud Constanța. 

După meciul pierdut în tur în fața sucevenilor, constănțenii au 

venit în sala „Dumitru Bernicu” să-și ia revanșa și să continue 

parcursul bun de la venirea antrenorului Sandu Iacob. Începutul 

de meci a fost unul destul de echilibrat, cu un handbal spectaculos 

și de calitate. Din păcate, din minutul 19, în jocul sucevenilor au 

apărut destul de multe greșeli, dar și ratări din situații 1 la 1 cu 

portarul, iar oaspeții, cu un lot foarte valoros au profitat și s-au 

distanțat la 6 goluri, când mai erau 5 minute, la pauză Constanța 

conducând cu 18 – 13. În partea a doua, în poarta sucevenilor a 

revenit antrenorul secund, Iulian Andrei, care a avut mai multe 

parade salvatoare, fiind aplaudat la scenă deschisă de spectatori. 

Universitatea s-a apropiat la 3 goluri și a avut de două ori șansa să 

micșoreze și mai mult diferența, dar s-au grăbit și au pierdut mai 

multe mingi, iar Constanța a profitat din nou. Ultimul sfert de oră 

a aparținut oaspeților, care au marcat de șapte ori și au primit doar 

două, câștigând clar 3 puncte ce la finalul returului probabil nu 

vor mai conta. 

„Nu era în planul meu să intru în acest meci, dar când ei aveau 

cinci sau șase goluri am decis să apăr eu, mai ales că-mi era dor 

să joc. Din păcate n-am putut să fac prea mare lucru, deoarece 

este o diferență vizibilă de valoare, lot, buget și alte capitole. Noi 



am făcut tot ce-am putut în acest meci, dar din păcate am pierdut. 

În teren cred că diferența s-a făcut la capitolul experiență, mai 

ales că noi avem o bancă scurtă, cu jucători foarte tineri. Miercuri 

vom aborda la fel meciul cu Steaua și vom încerca să dăm tot ce 

putem”, a declarat antrenorul secund al sucevenilor, Iulian 

Andrei.   

Miercuri, de la ora 18.00, Universitatea Suceava va încheia 

meciurile oficiale pe anul 2017 în fața propriilor suporteri, cu 

Steaua București. 
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Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava , mai precis 

reprezentanții Facultății de Istorie și Geografie – Departamentul 

de Stiințe Umane și Social Politice și ai Facultății de Drept și 

Stiințe Administrative împreună cu Colegiul Național al 

Asistenților Sociali din România și Structura Teritorială Suceava 

a entității amintite, organizează în data de 15.12.2017,  începând 

cu orele 10.00, în Aula din Corpul E a Universității Stefan cel 

Mare, în cadrul Campaniei de promovare a profesiei de asistent 

social „Ridicăm țara în picioare pentru asistența socială”, 

Conferința Națională „Activismul împotriva violenței domestice 

între prevenție și intervenție”. 

Obiectivul propus este implicarea comunității academice, a 

actorilor sociali: asistenți sociali, avocați, magistrați, polițiști, 

profesori și a societății civile în combaterea violenței domestice și 

creșterea calității vieții victimelor violenței domestice, fiind 

totodată o modalitate de promovare și recunoaștere a profesiei de 

asistent social. 

Evenimentele sunt organizate în contextul desfășurării pe plan 

mondial a campaniilor de activism împotriva violenței asupra 



femeii, urmărindu-se eficientizarea prevenției la nivel comunitar, 

conștientizarea efectelor violenței domestice asupra dezvoltării 

fizice și psihice a membrilor săi și asupra vieții comunității în 

general, dar și a măsurilor procesuale și procedurale utilizate în 

cazul violenței domestice. 

„Prin acțiunile noastre desfășurate la nivel național încercăm să 

conștientizăm liderii comunitari despre necesitatea angajării 

asistenților sociali la nivelul primăriilor de la orașe, comune și 

sate. Asistentul social reprezintă o necesitate pentru orice tip de 

societate, aduce plus valoare în comunitate și face diferența în 

orice circumstanță. Susținem dezvoltarea serviciilor de prevenție 

și suport de la nivel comunitar prin intermediul cărora se pot 

preveni instalarea unor patologii sociale gen violența domestică. 

Practic, nu există comunități sustenabile fără asistența socială”- a 

declarat Doru Buzducea- Președintele Colegiului Național al 

Asistenților Sociali din România. 
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Clubul de handbal 

Universitatea, finanțat în 

continuare de Primăria 

Suceava 
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Știri Suceava 

 

Primăria Suceava va contribui, și anul viitor, cu 1,2 milioane de 

lei pentru finanțarea clubului de handbal CS Universitatea, care 

activează în Liga Națională. 

Primarul Ion Lungu a declarat. la Radio VIVA FM, că dezideratul 

echipei este menținerea în ligă și că acest lucru se poate produce 

numai printr-o strânsă colaborare cu Universitatea „Ștefan cel 

Mare”. 

Lungu a precizat că a purtat discuții cu antrenorul Adrian Chiruț, 

pentru conturarea obiectivelor. 
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Proiecția filmului „Belle et 

Sébastien”, la Biroul 

Francez din Suceava 
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Știri Suceava 

 

Miercuri, 13 noiembrie, ora 17:00, va continua cursul DELF 

susținut de lector Margot Berthelin. Începând cu ora 18:00, Biroul 

Francez vă invită la o nouă vizionare de film. 

Acțiunea filmului „Belle et Sébastien” (2013) se desfăşoară în 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în Alpii francezi. 

Viața liniștită a locuitorilor, ritmul transhumanței sunt întrerupte 

de momentul aparației lui Belle, un câine alb, măreț, a cărui 

prezență în viața lui Sebastien, pe de o parte, și în viața oierilor și 

a sătenilor, pe de alta, va naște, cu siguranță, multe întrebări în 

sufletul copiilor, dar și al adulților. 

„Belle et Sébastien” este o poveste emoționantă, care ilustrează 

minunatele peisaje cu zăpadă imaculată ale Alpilor. Pe scurt, o 

poveste de iarnă, cu întâmplări deosebite, care reflectă 

conexiunea om-natură, dar mai ales, inocenta întâlnire copil-

natură. 

Intrarea este liberă! 
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Evenimente 

 

Casa de Cultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava organizează marți, 12 decembrie a.c., spectacolul de 

muzică și poezie „Teme-te, femeie”, cu Ștefania Iacob și Sorin 

Poclitaru, Sebastian Ionel și Gabriela Grădinariu. 

Evenimentul va avea loc de la ora 19.00, în Auditoriumul USV 

„Joseph Schmidt”. 

Prețul unui bilet este de 10 de lei pentru publicul larg, accesul 

studenților, elevilor și pensionarilor fiind gratuit. 

Biletele se pot achiziționa de la sediul CCS și on-line de pe ccs-

sv.ro ; biletesuceava.ro. Informații suplimentare se pot obține la 

numărul de telefon: 0752/092.606. 
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Evenimente 

 

Francofonii și francofilii suceveni sunt invitați la o nouă proiecție 

de film francez, miercuri, 13 decembrie, începând cu ora 18:00, la 

Biroul Francez din Casa Prieteniei. 

Potrivit Centrului de Reușită Universitară din cadrul USV, de la 

ora 17:00, la Biroul Francez va continua cursul DELF susținut de 

lector Margot Berthelin, iar începând de la ora 18:00, va avea loc 

vizionarea filmului „Belle et Sébastien”. 

„Acțiunea filmului Belle et Sébastien (2013) se desfăşoară în 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în Alpii francezi. 

Viața liniștită a locuitorilor, ritmul transhumanței sunt întrerupte 

de momentul aparației lui Belle, un câine alb, măreț, a cărui 

prezență în viața lui Sebastien, pe de o parte, și în viața oierilor și 

a sătenilor, pe de alta, va naște, cu siguranță, multe întrebări în 

sufletul copiilor, dar și al adulților. 

Belle et Sébastien este o poveste emoționantă, care ilustrează 

minunatele peisaje cu zăpadă imaculată ale Alpilor. Pe scurt, o 

http://www.newsbucovina.ro/
http://www.newsbucovina.ro/
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poveste de iarnă, cu întâmplări deosebite, care reflectă 

conexiunea om-natură, dar mai ales, inocenta întâlnire copil-

natură”, au transmis organizatorii. 

Intrarea este liberă! 

 

 


