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Echipa de handbal a Universității Suceava a încheiat meciurile 

oficiale pe anul 2018 cu o înfrângere pe terenul liderului la zi al 

Ligii Naționale, CSM București. În această primă etapă din retur, 

CSU Suceava a cedat în Capitală cu scorul de 18 – 37. Cu un lot 

din care au lipsit nu mai puțin de șase jucători foarte importanți, 

Burlacu, Târzioru, Petrea, Baican, Olariu și Lakovic, sucevenii au 

rezistat doar 20 de minute, iar până la pauză puternica echipă 

bucureșteană s-a distanțat la nouă goluri, scor 16 – 7. Într-un meci 

fără o miză importantă a punctelor, în partea a doua, antrenorul 

Adrian Chiruț a trimis în teren și jucătorii foarte tineri, inclusiv un 

pivot de 16 ani ce este încă junior II la Liceul cu Program Sportiv 

Suceava și la echipa a II-a a Universității, dar și juniori I sau 

jucători ce au terminat în acest an junioratul și au doar 19 ani. 

Gazdele au profitat de lipsa de experiență a sucevenilor și s-au 

distanțat și mai mult, la 12 goluri în minutul 40, diferență care s-a 

mărit până la final. 

„Din păcate am avut mulți jucători accidentați și am folosit 

jucători foarte tineri, în fața unei echipe ce are un buget imens și 

jucători foarte experimentați. Ne așteptam la o astfel de 

desfășurare a meciului, mai ales c-am jucat mult cu jucătorii foarte 

tineri din lot, unii fiind juniori II sau I. Pe de altă parte este un 

lucru bun că au prins minute bune, deoarece au văzut nivelul la 



care trebuie să ajungă, dar până acolo au mult de muncă. Sper să 

fi învățat ceva și să fi căpătat ceva experiență care să-i ajute în 

continuare. Intrăm în vacanța competițională, una în care trebuie 

să ne recuperăm jucătorii accidentați, deoarece ne va aștepta un 

retur de foc, cu meciuri dificile și importante”, a declarat 

antrenorul Adrian Chiruț. 

Pentru CSU Suceava au evoluat sportivii: Duman, Andrei, Erhan, 

Siamatas, Adomnicăi (7), Pintilei, Lupu (1), Cozorici, Aluipoaiei, 

Ionescu (2), Șoldănescu, Costea (3), Oancea (2), Bejinariu, Sandu 

(3).    

CSU Suceava va relua campionatul pe 30 ianuarie, cu un meci pe 

teren propriu cu Potaissa Turda.  
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Vineri, 14 decembrie 

Ansamblul de percuție „Alternances”, recital la USV 

Ansamblul de percuție „Alternances” al Universității Naționale de 

Arte „George Enescu” din Iași va susține un recital la Suceava, în 

data de 14 decembrie, de la ora 18.00. Acesta va fi găzduit de 

Auditorium „Joseph Schmidt”, din str. Universității, nr. 13. 

Prețul unui bilet este de 5 lei, iar accesul studenților se face în mod 

gratuit pe bază de invitație. Invitațiile se pot procura de la sediul 

Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto 

Albina). 



Interpretează: Ioana Ailenei - an I; Ionuț Tabără - an I; Cosmin 

Gafițescu – an II; Călin Aftanasiu – an III; Ion Bivol - an IV; 

Marius Helciu – an IV; Lucian Rusu – an IV; Violeta Ciumac – 

masterat, an II; Iulian Fodor – masterat, an II; Teofana Lența – 

masterat, an II. 

Dinprogram: colinde și creații de J. Offenbach, Em. Kalman, N. 

Brodszky, J. Herman, F. Loewe, F. Lopez, etc. 

Coordonatori: lector univ. dr. Constantin Stavrat, conf. univ. dr. 

Florian Simion, la pian: prof. univ. dr. Aurelia Simion. 

  

Miercuri, 19 decembrie 

Spectacol de datini și obiceiuri de Crăciun, al Ansamblului 

„Arcanul USV”, pe scena Universității 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava invită sucevenii la un spectacolul de datini și 

obiceiuri de Crăciun „Să nu uităm... de Crăciun”, susținut de 

Ansamblul Artistic studențesc „Arcanul USV ”. 

Evenimentul este programat pentru data de 19 decembrie, de la 

ora 19.00, în Auditorium „Joseph Schmidt”. 

Accesul se face în mod gratuit, pe bază de invitație. Acestea pot fi 

procurate de la sediul casei de Cultură a Studenților Suceava, din 

Str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina). 
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Până la data de 20 decembrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV), prin Centrul de Limbi și Culturi Străine 

„Synergia Linguarum” (CLCSSL), organizează înscrieri pentru 

cursuri pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, 

italiană, chineză, coreeană, japoneză, ucraineană, rusă și poloneză. 

Cei interesați se pot înscrie în intervalul orar 16.00-18.00, de luni 

până vineri, în holul de la intrare din Corpul A, într-un spațiu 

amenajat lângă Decanatul Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării. Cu excepția limbilor chineză și coreeană, cursurile 

la toate limbile se vor desfășura în perioada martie-iunie 2019 și 

au ca format module de 50 de ore, cu 4 ore pe săptămână, iar 

formațiile de studiu cuprind între 15 și 30 de cursanți. 

Valoarea taxei este de 500 de lei pentru un modul integral de 50 

de ore. Această valoare se reduce la 300 de lei pentru studenții la 

programele de licență, masterat și doctorat ale USV, precum și 

pentru angajații USV, sau la 400 de lei pentru elevi, pentru 

studenții la programele de licență, masterat și doctorat ale altor 

universități, pentru membrii fundației Alumni USV, precum și 

pentru șomeri. Cursurile de chineză și coreeană se desfășoară în 

regim gratuit, iar înscrierile se fac în Corpul H, camera H105, la 

conf. dr. Alexandru Nedelea (tel. 0740019277). „În cadrul 

Universității din Suceava a fost înființat în 2013 Centrul de Limbi 

și Culturi Străine (CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi și 

Literaturi Străine al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării 

(FLSC). Până la 20 decembrie, Centrul organizează o nouă 

sesiune de înscrieri pentru anul academic 2018-2019, la 

următoarele cursuri: a) cursuri de obținere certificat național de 

competență lingvistică pentru toate nivelurile (la limbile engleză, 

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



ucraineană, rusă, poloneză); b) 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”, spun 

organizatorii.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 și pe pagina 

web a centrului, www.synergialinguarum.ro. 

 

 

Adelina 

Talapalriu 

 

 

 

Workshopul 

„Marketing și 

vânzări ... Cum să 

te vinzi!", la USV 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Local 

 

La Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava va avea loc vineri, 

14 decembrie 2018, de la ora 14.00, în sala E005 din corpul E, 

workshopul „Marketing și vânzări ... Cum să te vinzi! „Dacă tot 

nu te vrea nimeni gratis măcar vinde-te pe un preț bun. Vom 

câștiga toți. Tu vei obține profit maxim, noi te vom valorifica la 

adevărata ta valoare iar cei care nu te-au apreciat și dorit vor 

regreta alegerea făcută. Nu ne crezi că ești valoros? Nu știi cum 

anume vei putea să te vinzi? Nu știi ce preț ai? Vino la noul 

workshop „Marketing și vânzări ... Cum să te vinzi!", ediția cu 

numărul cinci, și vei afla foarte multe despre tine! De ce și cât de 

valoros ești! Vei afla cum să te vinzi la o valoare cât mai bună și 

care este acel preț!”, spun organizatorii.  

 

 


