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Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava (USV) organizează astăzi un concert extraordinar 

cu Horia Brenciu & HB Orchestra. 

Spectacolul va avea loc pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor 

Suceava, de la ora 19.00. Preţul unui bilet este de 50 de lei sau 

30 de lei pentru elevi, pensionari şi studenţi. Acestea sunt 

disponibile pe www.ccs-sv.ro/www.biletesuceava.ro și la 

Observatorul Astronomic, de la ora 10:00 la 12:00. 

Mai multe informaţii la 0752 092 606. 

Vineri, 7 aprilie 

Spectacol de teatru gratuit, oferit de Cuibul Artiştilor, la USV 

Cuibul Artiştilor, prima companie de teatru independent care îşi 

propune să educe publicul tânăr în a merge mai des la teatru, 

ajunge la Suceava, în cadrul turneului caritabil “heART – cu 

inimă la teatru”. Spectacolul are loc la Auditoriumul „Joseph 

Schmidt”, de la ora 19:00.  

„O zi de vară” este oferit iubitorilor de teatru din Craiova, 

Timişoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Braşov, Suceava, Iaşi, 

Galaţi, Ploieşti, Bucureşti care vor putea susţine nou-născuţii de 

la maternitatea din Câmpina prin simpla lor prezenţă la 

spectacol. Intrarea este liberă, iar cauza poate fi susţinută pe bază 

http://www.ccs-sv.ro/
http://www.biletesuceava.ro/


de donaţie individuală.  

Prin donaţiile strânse, Cuibul Artiştilor îşi propune să echipeze 

maternitatea din Câmpina cu aparatură de specialitate. Prin 

activitatea lor, actorii îşi doresc să ofere publicului tânăr o 

experienţă unică şi irepetabilă într-o atmosferă prietenoasă şi 

relaxanta. 

„#cuinimalateatru” este îndemnul pe care Cuibul Artiştilor îl 

transmite iubitorilor de teatru din Suceava, pe care îi invită la 

spectacolul “O zi de vară”, la Universitatea "Ştefan cel 

Mare".Facebook event: 

 https://www.facebook.com/events/1818999795091166/  
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Cuibul Artiştilor, prima companie de teatru independent care îşi 

propune să educe publicul tânăr în a merge mai des la teatru, 

ajunge la Suceava săptămâna viitoare, în cadrul turneului 

caritabil „heART – cu inimă la teatru”. 

Spectacolul are loc pe 7 aprilie, la Auditoriumul „Joseph 

Schmidt”, de la ora 19:00.  

„O zi de vară” este oferit iubitorilor de teatru din Craiova, 

Timişoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Braşov, Suceava, Iaşi, 

Galaţi, Ploieşti şi Bucureşti, care vor putea susţine nou-născuţii 

de la maternitatea din Câmpina prin simpla lor prezenţă la 

spectacol. Intrarea este liberă, iar cauza poate fi susţinută pe bază 

de donaţie individuală.  

Prin donaţiile strânse Cuibul Artiştilor îşi propune să echipeze 

maternitatea din Câmpina cu aparatură de specialitate. Prin 

activitatea lor, actorii îşi doresc să ofere publicului tânăr o 



experienţă unică şi irepetabilă într-o atmosferă prietenoasă şi 

relaxantă. 
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S-a încheiat sezonul regulat al Ligii Naţionale de handbal 

masculin. După 24 de partide disputate, CSU Suceava a încheiat 

competiţia pe locul IX, la un pas de calificarea în play-off. 

Promovaţi cu noroc, sucevenii au făcut un campionat destul de 

bun arătând multiple disponibilităţi tehnice şi tactice. În prima 

parte a sezonului competiţional 2016-2017, formaţia suceveană a 

beneficiat de aportul a doi portari de talent, Şelaru şi Cristi 

Tcaciuc, amândoi aducându-şi aportul la victoriile echipei 

pregătite de Adi Chiruţ şi Iulian Andrei. Din retur, gruparea 

suceveană l-a pierdut pe Şelaru, dar s-a descurcat onorabil. 
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Educație 

Rectorul Universităţii „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, l-a 

invitat pe premierul Sorin Grindeanu la Suceava, pentru a aborda 

trei probleme. Rectorul vrea să discute cu Sorin Grindeanu 

despre necesitatea construirii unui cămin studenţesc cu o 

capacitate de 800 – 900 de locuri. Totodată, Valetin Popa vrea să 

afle de la premier dacă Guvernul poate acorda sprijin diplomatic 

şi financiar pentru dezvoltarea de programe transfrontaliere în 

regiunea Cernăuţi, pentru cei peste 500.000 de etnici români din 

Ucraina. În fine, Universitatea „Ştefan cel Mare” vrea să solicite 

sprijin pentru atragerea investitorilor şi dezvoltarea de companii. 

Valentin Popa i-a transmis lui Sorin Grindeanu că îl aşteaptă la 

Suceava funcţie de programul său, la sfîrşitul lunii mai sau la 

http://www.svnews.ro/
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începutul lunii iunie. 
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Știri 

Rectorul universităţii sucevene, Valentin Popa, l-a invitat pe 

premierul Sorin Grindeanu la Suceava, pentru a aborda trei 

probleme. Domnul Popa vrea să discute cu domnul Grindeanu 

despre necesitatea construirii unui cămin studenţesc cu o 

capacitate de 800 – 900 de locuri. Totodată, rectorul vrea să afle 

de la premier dacă Guvernul poate acorda sprijin diplomatic şi 

financiar pentru dezvoltarea de programe transfrontaliere în 

regiunea Cernăuţi, pentru cei peste 500.000 de etnici români din 

Ucraina. În fine, Universitatea �Ştefan cel Mare� vrea să 

solicite sprijin pentru atragerea investitorilor şi dezvoltarea de 

companii. Valentin Popa i-a transmis lui Sorin Grindeanu că îl 

aşteaptă la Suceava funcţie de programul său, la sfîrşitul lunii 

mai sau la începutul lunii iunie. 
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Actualitate 

Premierul Sorin Grindeanu  a fost invitat de rectorul 

Universității  ,,Ștefan cel Mare”  Valentin Popa la Suceava. Șeful 

universității sucevene vrea să discute trei probleme foarte 

importante cu primul ministru. ,,Vrem să abordăm trei chestiuni 

prioritare pentru instituția de învățământ superior de stat .În 

primul rând  este vorba de  necesitatea construirii unui cămin 

studenţesc cu o capacitate de 800 – 900 de locuri.  Apoi să 

vedem dacă Guvernul poate sprijini diplomatic şi financiar 

dezvoltarea de programe transfrontaliere în regiunea Cernăuţi, 

acolo unde sunt peste 500.000 de etnici români din Ucraina. Și în 

al treilea rând vrem să fim sprijiniți  pentru atragerea 

investitorilor şi dezvoltarea de companii” a spus rectorul 

Valentin Popa. 
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