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Echipa de handbal a Universităţii Suceava va reveni joi, de 

la ora 18.00, în faţa propriilor suporteri, cu un meci 

important în compania celor de la Dunărea Călăraşi. Pentru 

echipa pregătită de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei acest 

meci din penultima etapă a returului Ligii Naţionale are o 

miză mare, şi asta deoarece sucevenii se află încă în lupta 

pentru play-off, iar o victorie i-ar aduce la un singur punct 

de Minaur, dacă băimărenii vor pierde la CSM Bucureşti. 

Extrema sucevenilor Andrei Olariu este convins că echipa 

universitară va face un meci bun, aşa cum a făcut-o în 

ultimele etape.   

„Cu siguranţă Călăraşiul va veni la Suceava să câştige. Din 

punctul meu de vedere, oaspeţii au o echipă puternică şi 

jucători experimentaţi. Cu toate acestea, să nu uităm că şi 

noi în ultima perioadă am arătat un handbal destul de bun. 

Sper ca împreună cu suporterii noştri să câştigăm cele trei 

puncte şi, de ce nu, să sperăm în continuare la play-off”, a 

explicat Olariu. 

Portarul şi antrenorul secund al echipei, Iulian Andrei, ce a 

evoluat trei ani de zile la Călăraşi, este conştient că 

presiunea punctelor va fi pe suceveni, dar în acelaşi timp 



crede că şi publicul va avea un rol important în desfăşurarea 

partidei.  

„Ne aşteaptă din nou o partidă foarte dificilă, cu o miză 

mare pentru noi. Este un meci de la care aşteptăm multe şi 

sperăm ca la ora partidei să fim în cea mai bună formă 

sportivă şi sunt optimist deoarece în ultima perioadă am 

arătat un handbal bun şi am demonstrat că putem să ne 

batem de la egal la egal cu oricine din campionat, mai ales 

acasă. Aşteptăm cât mai mulţi suporteri la sală, care să ne 

încurajeze ca de fiecare dată. Oaspeţii sunt în formă bună, 

mai ales după ce au învins în ultima etapă câştigătoarea 

cupei, Constanţa, şi au făcut-o într-o manieră categorică. 

Oricum, vor veni şi vor juca fără presiune, deoarece nu mai 

au cum să piardă play-off-ul şi consider că meciurile de 

acest gen sunt periculoase şi dificile pentru noi”, a explicat 

Iulian Andrei. 
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CSU Suceava va juca în etapa a XXV-a a Ligii Naţionale de 

handbal masculin, acasă în sala „Dumitru Bernicu” contra 

formaţiei Dunărea Călăraşi, partida având loc mâine de la 

ora 18.00. Sucevenii au trecut pe lângă o şansă grozavă în 

urma meciului de la Baia Mare, dar vor lupta până la 

finalizarea ultimei posibilităţi de a ajunge în play-off. 

„Disputa cu Dunărea Călăraşi este una în care vom avea ca 

adversară o formaţie alcătuită din handbalişti cu experienţă. 

Cu publicul alături de noi suntem la cote maxime şi putem 

juca cu oricine, aşa cum am demonstrat-o în ultima 



perioadă” a spus extrema dreaptă a Sucevei, Andrei Olariu. 

„Întotdeauna întâlnirile cu echipele care nu au nimic de 

pierdut sunt complicate. Am jucat o perioadă acolo şi ştiu ce 

se aşteaptă. Noi, aici la Suceava, mizăm pe suporterii noştri 

şi pe o zi bună” a finalizat antrtenorul-jucător, Andrei 

Iulian. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat, luni, 

că împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu 

România este marcată de instituția academică suceveană 

prin mai multe manifestări. 

Astfel, potrivit unui comunicat al USV, în şedinţa din data 

de 22 martie 2018, Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare“ 

din Suceava a hotărât conferirea titlului onorofic de Doctor 

Honoris Causa domnului prof.univ.dr.habil. academician 

Grigore BELOSTECINIC, rector al Academiei de Studii 

Economice din Republica Moldova, pentru contribuţiile 

excepţionale aduse în domeniul Economiei, pentru merite 

deosebite în cercetare şi în activitatea didactică şi pentru 

amplificarea colaborărilor între cele două instituţii. 

„Comunitatea academică suceveană îşi exprimă bucuria că 

această decizie a Senatului a fost luată în contextul 

aniversării Unirii Basarabiei cu România, pe care o vom 



celebra mâine, 27 martie”, se arată în comunicat. 

Totodată, cu acelaşi prilej, USV propune mai multe acţiuni 

cum ar fi în 26 martie o dezbatere organizată de Asociaţia 

„Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia“ (GIRB) și 

participare în cadrul unei emisiuni cu tema Unirea 

Basarabiei, iar în 27 martie, de la ora 19:00: Concert al 

Ansamblului „Arcanul“ USV, pe scena Teatrului Municipal 

„Matei Vişniec“. 

 „De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că studenţi ai USV 

au participat la mitingul dedicat Unirii Basarabiei cu 

România, care s-a desfăşurat la Chişinău în ziua de 

duminică, 25 martie. Pe parcursul întregului an 2018, USV 

va organiza manifestări ştiinţifice şi culturale dedicate 

Centenarului, pe care le vom anunţa în preajma 

desfăşurării”, se mai precizează în comunicat. 
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În şedinţa din data de 22 martie 2018, Senatul Universităţii 

„Ştefan cel Mare“ din Suceava a hotărât conferirea titlului 

onorofic de Doctor Honoris Causa domnului 

prof.univ.dr.habil. academician Grigore BELOSTECINIC, 

rector al Academiei de Studii Economice din Republica 

Moldova, pentru contribuţiile excepţionale aduse în 

domeniul Economiei, pentru merite deosebite în cercetare şi 

în activitatea didactică şi pentru amplificarea colaborărilor 

între cele două instituţii. Comunitatea academică suceveană 

îşi exprimă bucuria că această decizie a Senatului a fost 

luată în contextul aniversării Unirii Basarabiei cu România, 

pe care o vom celebra mâine, 27 martie. Cu acelaşi prilej, 



USV propune mai multe acţiuni, după cum urmează: 

26 martie, ora 16:00: dezbatere organizată de Asociaţia 

„Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia“ (GIRB); 

26 martie, ora 18:00: participare în cadrul unei emisiuni cu 

tema Unirea Basarabiei, la postul de televiziune PlusTV; 

27 martie, ora 19:00: Concert al Ansamblului „Arcanul“ 

USV, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vişniec“. 

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că studenţi ai USV 

au participat la mitingul dedicat Unirii Basarabiei cu 

România, care s-a desfăşurat la Chişinău în ziua de 

duminică, 25 martie. Pe parcursul întregului an 2018, USV 

va organiza manifestări ştiinţifice şi culturale dedicate 

Centenarului, pe care le vom anunţa în preajma desfăşurării. 

 

 

________ 

 

 

 

 

Rectorul ASE Chișinău, 

Doctor Honoris Causa al 

USV 

(27.03.2018) 

 

 

 

www.radiotop.ro 
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Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

hotărât conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa 

rectorului Academiei de Studii Economice din Republica 

Moldova, Grigore Belostecinic. Titlul îi va fi acordat pentru 

contribuţiile excepţionale aduse în domeniul economiei, 

pentru merite deosebite în cercetare şi în activitatea 

didactică şi pentru amplificarea colaborărilor între cele două 

instituţii. Potrivit unui comunicat al USV, comunitatea 

academică suceveană îşi exprimă bucuria că această hotărîre 

a Senatului a fost luată în contextul aniversării a 100 de ani 

de la Unirea Basarabiei cu România. 
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Educație 

 

Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a 

hotărît conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa 

rectorului Academiei de Studii Economice din Republica 

Moldova, Grigore Belostecinic. 

Titlul îi va fi acordat pentru contribuţiile excepţionale aduse 

în domeniul economiei, pentru merite deosebite în cercetare 

şi în activitatea didactică şi pentru amplificarea 

colaborărilor între cele două instituţii. 

Potrivit unui comunicat al USV, comunitatea academică 

suceveană îşi exprimă bucuria că această hotărîre a 

Senatului a fost luată în contextul aniversării a 100 de ani de 

la Unirea Basarabiei cu România. 
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Actualitate 

 

În şedinţa din data de 22 martie 2018, Senatul Universităţii 

„Ştefan cel Mare“ din Suceava a hotărât conferirea titlului 

onorofic de Doctor Honoris Causa domnului 

prof.univ.dr.habil. academician Grigore BELOSTECINIC, 

rector al Academiei de Studii Economice din Republica 

Moldova, pentru contribuţiile excepţionale aduse în 

domeniul Economiei, pentru merite deosebite în cercetare şi 

în activitatea didactică şi pentru amplificarea colaborărilor 

între cele două instituţii. 

Comunitatea academică suceveană îşi exprimă bucuria că 

această decizie a Senatului a fost luată în contextul 

http://www.newsme.ro/


aniversării Unirii Basarabiei cu România, pe care o vom 

celebra mâine, 27 martie. Cu acelaşi prilej, USV propune 

mai multe acţiuni, după cum urmează: 

 

- 26 martie, ora 16:00: dezbatere organizată de Asociaţia 

„Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia“ (GIRB); 

- 26 martie, ora 18:00: participare în cadrul unei emisiuni cu 

tema Unirea Basarabiei, la postul de televiziune PlusTV; 

- 27 martie, ora 19:00: Concert al Ansamblului „Arcanul“ 

USV, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vişniec“. 

 

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că studenţi ai USV 

au participat la mitingul dedicat Unirii Basarabiei cu 

România, care s-a desfăşurat la Chişinău în ziua de 

duminică, 25 martie. Pe parcursul întregului an 2018, USV 

va organiza manifestări ştiinţifice şi culturale dedicate 

Centenarului, pe care le vom anunţa în preajma desfăşurării. 

 


