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Sâmbătă seară, în etapa cu numărul 9 din Liga Naţională de 

Handbal, echipa Universităţii Suceava a  înregistrat al 7-lea eşec 

din acest sezon, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 

25 – 28 în disputa cu Steaua Bucureşti. Fără Burlacu şi Olariu, 

dar şi cu câţiva jucători ce au intrat în teren deşi erau nerefăcuţi 

total după accidentări, sucevenii pregătiţi de antrenorii Adrian 

Chiruţ şi Iulian Andrei au greşit destul de mult şi au luat goluri 

destul de uşor, iar aceste lucruri au influenţat rezultatul final. 

Steliştii s-au desprins la 3 goluri după nouă minute de joc, dar 

Universitatea a reuşit să egaleze şi să preia conducerea pe tabelă 

în minutul 19 pentru prima şi ultima oară în acest meci, scor 8 – 

7. Până la pauză, oaspeţii au profitat de greşelile studenţilor şi au 

intrat la vestiare cu un avans de 5 goluri, scor 15 – 10. După 49 

de minute de joc, oaspeţii conduceau cu 26 – 19. În ultimele 10 

minute, sucevenii au avut un joc mult mai bun şi mai exact, dar 

diferenţa s-a dovedit prea mare pentru a fi remontată.        
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Liga Națională de handbal masculin a continuat cu încă un meci 

dificil pentru CSU Suceava, în sala „Dumitru Bernicu” contra 

Stelei București. După opt runde în care nu a cunoscut gustul 

victoriei, gruparea gazdă a sperat la un joc de excepție cu 

experimentata formație bucureșteană. 

Începutul a fost destul de firav pentru elevii antrenorului Adrian 

Chiruț, plusul de valoare și experiență al oaspeților fiind evident. 

Handbaliștii echipei gazdă s-au complăcut în jocul lent al 



oaspeților, joc condus de sportivi de marcă precum Marius 

Stavrositu sau Georgescu. Cum și interii Humet și Milosevic au 

arătat că au explozie în braț, lucrurile nu au fost deloc simple. 

Totuși, chiar dacă au jucat fără Burlacu și Olariu, sucevenii, cu 

stranierii Lakovic și Siamatas în zi bună s-au ținut „scai” de 

stelitști. Cu zece minute înainte de finalul primei reprize, CSU 

Suceava a avut o superioritate de doi jucători pe teren în urma 

eliminării a doi steliști. Handbaliștii suceveni nu au știut să 

profite din plin de acest avantaj și oaspeții, mult mai versați au 

revenit la cârma partidei și la pauză aveau un avantaj de cinci 

goluri pe tabela de marcaj, 15-10. Trebuie menționat faptul că 

CSU Suceava a și ratat două aruncări de la 7 metri prin 

Ciubotariu și Adomnicăi și a avut din nou un ghinion total la 

câteva aruncări care ori l-au nimerit pur și simplu pe portarul 

Stănescu, ori s-au lovit de barele porții apărate de acesta. 

Banca tehnică suceveană a „citit” stilul de joc al steliștilor și a 

impus mai mult ritm în partea secundă a întâlnirii. Deși au 

câștigat repriza a doua cu 15-13, sucevenii nu au putut întorce 

soarta partidei. De fiecare dată când s-au apropiat la trei goluri 

pe tabela de marcaj au apărut „ghiulele” marca Humet sau 

Milosevic și avantajul oaspeților s-a conservat. Este adevărat și 

faptul că și portarii suceveni au prins o zi mai modestă. 

O nouă înfrângere pentru CSU Suceava care se află în fața unui 

meci decisiv miercuri 14 noiembrie când în sala „Dumitru 

Bernicu” va veni CSM Făgăraș. Gazdele, pentru a putea spera la 

o redresare a situației și a face o „infuzie” cât de mică de moral, 

trebuie să câștige. 
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Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare din Suceava” continuă miercuri, 14 noiembrie 

a.c., la ora 17:00, cursul de limbă franceză pentru copii „Le 

français, c’est facile!”. 

Potrivit reprezentanților Centrului de Reușită Universitară, 

activitatea face parte din proiectul „Francofonia în comunitate”, 

un proiect inițiat de CRU Suceava și sprijinit de Agenția 

Universitară a Francofoniei și își propune să aducă franceza mai 

aproape de micii locuitori ai orașului Suceava. 

„Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani vor descoperi noi 

cuvinte și expresii ale limbii franceze cu ajutorul dnei lector dr. 

Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale 

Comunicării și al ariciului Leo. La cursul de săptămâna aceasta, 

micii francofoni vor învăța legumele și vor discuta despre ce 

trebuie să mânce ca să fie sănătoși”, a arătat sursa citată. 

Organizatorii anunță că grupa de copii este completă, dar că 

părinții care mai doresc să-și înscrie copiii la acest curs sunt 

rugați să-și lase datele de contact în eventualitatea constituirii 

unei grupe suplimentare. 

Începând cu ora 18:00, activitatea „Compréhension, tolérance et 

amitié” reunește elevii Școlii Gimnaziale nr.1 din Suceava și cei 

ai Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu”  din Udeşti, care, 

îndrumați de prof. Daniela Sandu și Oana Trifan, vor transmite 

prin cântec, dans, desen şi scenete dorința exprimării în franceză 

a toleranței și prieteniei. 

Ambele activități vor avea loc la Biroul Francez din Suceava, 

intrarea fiind liberă. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc marți, 

13 noiembrie a.c., de la ora 12:00, în Aulă Corp E, conferința de 

lansare a proiectului cu titlul „Centru pentru transferul  de 

cunoștințe către întreprinderi din domeniul ICT – CENTRIC”. 

Potrivit unui comunicat de presă, obiectivul general al 

proiectului constă în realizarea unui centru de transfer de 

cunoștințe între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 

companii activând în domeniul tehnologiilor informaționale și de 

comunicații (TIC) în Regiunea Nord – Est a României, cu 

prioritate acordată companiilor din județele Suceava, Botoșani și 

Neamț. 

Reprezentanții USV au arătat că rezultatele așteptate în urma 

implementării proiectului sunt: o ofertă de expertiză a USV 

adresată în special întreprinderilor din regiunea Nord-Est; 

minimum 10 expresii de interes din partea unor întreprinderi din 

zonă ce doresc să acceseze oferta de expertiză a USV prin 

implicarea în proiect; minimum 20 întâlniri individuale cu 

întreprinderi din Regiunea Nord-Est pentru identificarea nevoilor 

acestora și adaptarea ofertei de expertiză a USV la nevoile 

identificate; o sesiune de instruire având ca temă oferirea de 

servicii suport pentru întreprinderi de către o universitate; cel 

puțin 10 noi întreprinderi, față de cele ce și-au manifestat 

interesul în perioada de pregătire a proiectului, vor depune 

expresii de interes pentru a fi implicate în activități de tip B și C; 

minimum 2 întreprinderi din Regiunea Nord-Est care au accesat 

infrastructura CD a USV pe baza unor contracte subsecvente 

încheiate în cadrul prezentului proiect; minimum 6 întreprinderi 

http://www.newsbucovina.ro/


din Regiunea Nord-Est cu care au fost încheiate și derulate 

contracte de colaborare cu USV în vederea derulării unor 

activități de cercetare industrială. 

„Contractul de finanțare Cod SMIS 119722 a fost semnat în data 

de 13 Iunie 2018, iar perioada de implementare a proiectului este 

de 60 de luni”, arată sursa citată. 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 

15.403.125,00 Lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 

11.300.630,25 Lei. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-

2020.  

 

 

 

Dănuț 

Chidoveț 

 

 

Continuă criza de 

rezultate a 

handbaliștilor 

suceveni 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Pg.10 

 

CSU Suceava a rămas fără victorie în actualul sezon al Ligii 

Zimbrilor, după ce a pierdut sâmbătă seară, în sala “Dumitru 

Bernicu”, în fața Stelei București, cu scorul de 25-28, într-un 

meci din cadrul etapei a IX-a.  
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În perioada 1-11 noiembrie 2018 s-a desfășurat a XII –a ediție a 

Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizica-2018, 

care a avut loc în capitala Chinei la Beijing.  România a 

participat cu două echipe formate din câte 5 elevi. 

Palmaresul echipei României, coordonată de Crăciun Petru și 

Cristian Pîrghie a fost de o medalie de aur, 6 de argint, una de 

bronz și 2 mențiuni pentru elevii români 
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