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Campanie împotriva 

discriminării, 

organizată la 

Suceava de 

Cercetașii României 

în colaborare cu 

Asociația Tinerilor 

Isorici și Diplomați 

din cadrul USV 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Pg. 4 

În cadrul proiectului se vor desfășura o serie de 

activități care promovează nediscriminarea și 

respectul pentru drepturile omului și demnitatea 

umană, urmărind să atragă atenția asupra 

diversității în toate formele ei, dar și să stimuleze 

dialogul între oameni. 

Organizația Națională Cercetașii României – 

Centrul Local Suceava, în parteneriat cu Biblioteca 

Bucovinei ”I.G. Sbiera” și Asociația Tinerilor 

Istorici și Diplomați, anunță organizarea 

proiectului „Impreună pentru o lume fără ură”, în 

perioada 25-29 noiembrie 2016. Scopul acestei 

campanii este de a conștientiza sucevenii despre 

prejudecățile, stereotipurile și efectele negative pe 

care le pot avea acestea asupra societății în 

ansamblul ei. Prin toate activitățile noastre dorim 

să dezvoltăm o mișcare educativă, bazată pe 

voluntariat, deschisă tuturor, fără deosebiri de 

naționalitate, rasă, sex, credință sau condiție 

socială. 

Prima activitate va fi „Zidul Păcii”, o acțiune 

amplă ce se va desfășura în școlile sucevene, în 

perioada 25-27.11.2016, în cadrul căreia voluntarii 

vor colecționa desene si mesaje de la colegi, după 



care vor amenaja o expoziție în cadrul Bibliotecii 

Bucovinei ”I.G. Sbiera”. 

 
 

 

 

Comunicat 

 

Concert de jazz cu 

Tango Transit pe 

scena USV 

 

 

 

 
Obiectiv de Suceava 
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Evenimentul va avea loc marţi, 22 noiembrie, de la 

ora 19.00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al 

USV. 

TANGO TRANSIT este o formaţie fondată în 

2008 şi este compusă din Marting Wagner 

(acordeon), Hanns Höhn (bas) şi Andreas 

Neubauer (tobe). Aceştia au dezvoltat un stil 

original ce oscilează între jazz, tango, blues şi alte 

influenţe de funk şi cajun. Conform membrilor 

trupei, termenul de Tango se referă mai degrabă la 

o stare de exprimare şi energie decât un simplu 

format sau stil de muzică. 

Trupa a lansat până în prezent 4 albume şi un DVD 

live şi a susţinut numeroase concerte în Germania, 

dar şi alte ţări europene: Franţa, Elveţia, Austria şi 

România. 

 

 

Alexandra 

Ionică 

Protest împotriva 

alegerilor din 

Republica Moldova 

organizat în Parcul 

USV 

 

Obiectiv de Suceava 
 

Pg. 5 
Rezultatele alegerilor prezidențiale din Republica 

Moldova au provocat revoltă, mai ales printre 

tinerii basarabeni care locuiesc peste hotare și 

pentru care un drum pro-european al Basarabiei 

înseamnă mai multă libertate de mișcare în spațiul 



european. 

Luni seară, la ora 20:00, peste 100 de tineri 

basarabeni s-au adunat în Parcul Universității 

“Stefan cel Mare” din Suceava, unde au protestat 

împotriva alegerilor din Republica Moldova și au 

cerut anularea acestora, precum și demisia 

ministrului de Externe. Proteste au mai fost 

organizate și în alte orașe din România, printre 

care Iași, Galați și Timișoara. 

In mediul online a fost lansată o petiție pentru 

anularea rezultatelor din turul al II-lea al alegerilor, 

iar pe rețelele de socializare tot mai mulți cetățeni 

basarabeni aderă la inițiativă. 

 

A.D. Concert Vali 

Boghean Band la 

Suceava 

Obiectiv de Suceava Pg.5 Joi, 24 noiembrie, cu începere de la ora 19.00, pe 

scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" al 

Universităţii din Suceava va concerta Vali 

Boghean Band, evenimentul fiind organizat de 

Casa de Cultură a Studenţilor. 

Preţul unui bilet este de 30 de lei sau 15 lei pentru 

elevi şi studenţi. 

Biletele se pot achiziţiona online pe www.ccs-

sv.ro, www.biletesuceava.rosau de la Observatorul 

Astronomic, de luni până vineri, în intervalul orar 

10:00-12:00. 
 

 

Dănuț Universitarii 
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Pg.11 

CSU Suceava înfruntă gruparea din Capitală în 

sala LPS, de la ora 18.00, în cadrul penultimei 



Chidoveț abordează cu 

optimism meciul de 

diseară cu CSM 

  etape din turul Ligii Naționale de handbal 

masculin. “Venim după un joc bun făcut la Turda 

și cred că ne putem bate de la egal cu CSM pentru 

punctele puse în joc. Forma mai slabă a 

bucureștenilor ne permite să sperăm la acest lucru. 

Băieții s-au antrenat foarte bine, iar dacă prindem 

o zi bună, cred că putem obține victoria”, 

consideră antrenorul secund Iulian Andrei u 

conducerea echipei locale de handbal a acumulat 

restanțe salariale către jucători.  “Avem promisiuni 

din partea Primăriei că aceste probleme se vor 

rezolva cât mai repede. Deocamdata nu afectează 

atmosfera de la echipă”, spus universitarii. CSU și-

a aflat adversarul din optimile Cupei României 

 

 

 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

 

CSU Suceava, la 

momentul derbiului 

cu vicecampioana 

CSM București 

 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

 

 

Pg.8 

 

 

Partida CSU Suceava - CSM București va avea loc 

azi, de la ora 18, în sala LPS. 

 

 

Marius Șuiu 

 

Universitatea revine 

în faţa propriilor 

suporteri cu un 

examen împotriva 

celor de la CSM 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Sport 

Astăzi, de la ora 18.00, echipa de handbal a 

Universităţii Suceava revine în faţa propriilor 

suporteri cu un meci dificil împotriva celor de la 

CSM Bucureşti, în etapa cu numărul 12 din Liga 

Naţională. Sucevenii antrenaţi de Adrian Chiruţ şi 

Iulian Andrei întâlnesc o echipă ce a investit 

enorm în jucători şi-n condiţiile de participare în 



Bucureşti 

 

prima ligă, dar care în primele 11 etape nu a reuşit 

să confirme. Studenţii vin după un meci bun făcut 

la Turda, pe care după părerea multora ar fi trebuit 

să-l câştige, pe un teren unde puţine echipe vor 

face puncte. Universitarii au şi ceva probleme în 

lot înaintea acestei confruntări, dar acest lucru nu-i 

împiedică să lupte pentru punctele puse în joc.  

 

 

 

Liliana 

Bujdei 

 

”Rareș Totu 50/35 

featuring Dean 

Bowman”, într-un 

concert de excepție, 

pe scena USV 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Evenimente 

 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava 

organizează miercuri, 23 noiembrie a.c., de la ora 

19.00, la sala Auditorium “Joseph Schmidt”, un 

concert de blues susținut de Rareș Totu, Dean 

Bowman (SUA), alături de Paul Baciu (bass), 

Hanes Radu (tobe) și Cosmin Farcas (clape), se 

arată pe pegina de facebook a inițiatorilor 

evenimentului. 

 

 

 

 

Liliana 

Bujdei 

 

 

 

 

 

Show de muzică, 

umor și stand-up, cu 

“Fără zahăr” și 

“Țapinarii”, la USV 

 

 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

 

 

Evenimente 

 

Sala Auditorium “Joseph Schmidt” din cadrul 

Universității “Ștefan cel Mare” Suceava va găzdui 

marți, 29 noiembrie a.c., de la ora 19.00, un 

concert susținut de trupa FĂRĂ ZAHĂR și o 

demonstrație de umor și stand-up susținută de 

trupa ȚAPINARII, se arată pe pagina de facebook 

a Casei de Cultură a Studenților Suceava. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristi 

Ochrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSU Suceava – 

CSM Bucureşti, de 

la ora 18.00, în sala 

LPS, în Liga 

Naţională de handbal 

masculin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Știri Suceava 

 

Handbaliştii de la CSU Suceava revin astăzi, de la 

ora 18.00, în sala LPS, pentru partida cu CSM 

Bucureşti, în cadrul penultimei etape din turul 

Ligii Naţionale. 

Antrenorul principal al sucevenilor, Adrian Chiruţ, 

recunoaşte că echipa sa pleacă cu şansa a doua în 

acest meci, dar speră să profite de parcursul cu 

destule greşeli al bucureştenilor: „E o echipă cu 

foarte mulţi jucători buni, ceea ce e normal, ţinând 

cont de bugetul lor. Dar, deşi au anunţat că se bat 

la titlu, au pierdut foarte multe puncte. Nu este o 

echipă cu care ne vom bate în partea de jos a 

clasamentului, dar trebuie să facem tot posibilul, să 

scoatem cel puţin un punct.” 

Universitarii se confruntă cu patru probleme de lot. 

Târzioru este accidentat, iar Puljizovic, Ciubotariu 

şi Burlacu sunt incerţi. 

 

 


