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Aseară, în etapa cu numărul 12 din Liga Națională 

de Handbal, echipa Universității Suceava a bifat al 

7-lea rezultat negativ din acest sezon, 24 – 29 în 

disputa de pe teren propriu cu CSM București. Cu 

mai mulți jucători nerefăcuți total după accidentări, 

sucevenii au făcut o primă repriză destul de bună, 

în fața unui adversar ce a investit foarte mult. Jocul 

a fost unul foarte echilibrat, în care oaspeții au avut 

un avantaj de un gol sau două, în minutul 17 

sucevenii reușind să egaleze la 7. Pe final de 

repriză, bucureștenii au reușit două goluri 

consecutive în ultimul minut și au intrat la vestiare 

la scorul de 16-13.  
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Piesa de teatru ”Oscar și Tanti Roz”, în regia lui 

Ion Sapdaru. 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul 

Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava (USV) 

organizează un spectacol de teatru deosebit - 



„Oscar şi Tanti Roz” - pus în scenă de actorii 

Teatrului „Jean Bart” Tulcea. Evenimentul va avea 

loc joi, 17 noiembrie, în Auditorium "Joseph 

Schmidt" al USV. Preţul unui bilet este de 20 de 

lei sau 10 lei pentru elevi şi studenţi. 

___________________________ 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul 

Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava invită 

sucevenii la un concert de jazz susţinut de trupa 

germană Tango Transit. 

Evenimentul va avea loc în data de 22 noiembrie, 

de la ora 19.00, în Auditorium „Joseph Schmidt” 

USV. Preţul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei 

pentru elevi și 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. 

Informaţii suplimentare la 0752 092 606 sau la 

Casa de Cultură a Studenţilor Suceava. 

______________________________ 

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. 
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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. 

 

Dănuț 

Chidoveț 

CSU Suceava a 

suferit al treilea eșec 

stagional pe teren 

propriu 

Obiectiv de Suceava Pg.11 CSU Suceava a suferit a treia înfrângere stagională 

pe teren propriu, după ce a cedat aseară, în sala 

LPS, cu scorul de 24-29, în faţa vicecampioanei 

en-titre CSM Bucureşti, într-un joc contând pentru 

etapa a 12-a din cadrul Ligii Naţionale de handbal 

masculin. 

Cele două formaţii au mers cap la cap până în 

minutul 8, când oaspeţii s-au desprins pentru prima 

oară la două goluri, după ce macedoneanul Goce 

Georgievski puncta pe contraatac pentru 3-5. 

In urma acestei înfrângeri, echipa suceveană a 

coborât pe locul 9 în clasamentul Ligii Naţionale, 

înaintea ultimei etape din cadrul turului. Miercurea 

viitoare, Burlacu şi compania joacă la Timişoara. 

 



 


