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Sucevenii pasionaţi de ştiinţă au ocazia să ia parte la 

experimente, să cunoască oamenii din spatele proiectelor de 

cercetare şi să participe la workshopuri şi concursuri în ultima 

vineri din luna septembrie, în data de 29, la „Noaptea 

Cercetătorilor”. Evenimentul se va desfăşura pe platoul din faţa 

Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), în intervalul orar 

17,00-22,00. 

Potrivit organizatorilor, „Noaptea Cercetătorilor” oferă ocazia de 

a intra în contact cu lumea ştiinţei prin experimente, expoziţii, 

concursuri, spectacole cu roboţi etc. Manifestarea îşi propune să 

arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător şi cât de 

interesantă poate fi munca de cercetare”. 

Liceeni, studenţi, cadre didactice şi universitari vor instala 

standuri prin intermediul cărora îşi vor expune proiectele la care 

au lucrat, participanţii având prilejul de a se implica în 

demonstraţii sau experimente. 

„Proiectul mai oferă celor preocupaţi de ştiinţă şansa de a intra în 

legătură cu publicul, iar vizitatorilor şansa de a descoperi 

universul ştiinţei şi oamenii din spatele experimentelor”, mai 

arată organizatorii. 

Ediţia 2016 a atras peste 35.000 de vizitatori în România, 



desfăşurându-se în 14 oraşe din România. 

Proiectul se adresează minţilor curioase şi tinerilor care doresc să 

înceapă o carieră în cercetare, oferind o mare varietate de 

activităţi ştiinţifice şi educative.  
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După două etape în care au jucat în deplasare, handbaliştii 

echipei CSU Suceava debutează în acest sezon al Ligii Naţionale 

în faţa propriilor suporteri. Sâmbătă seară, de la ora 18.00, 

echipa pregătită de Adi Chiruţ şi Iulian Andrei va avea un nou 

meci dificil în acest start de sezon, în compania vicecampioanei 

României, CSM Bucureşti. Universitarii vin după un duş rece 

făcut în deplasarea de la Steaua şi vor să facă un meci mult mai 

bun, mai ales că joacă în faţa propriilor suporteri. Sucevenii sunt 

conştienţi că vor avea în faţă o echipă net superioară la mai toate 

capitolele, dar care nu a arătat în primele două etape acest lucru, 

şi de aceea cred că acest joc este deschis oricărui rezultat.    

Unul dintre principalii marcatori ai Sucevei, Adi Târzioru, crede 

că echipa sa trebuie să lupte toate cele 60 de minute pentru a 

reuşi un rezultat pozitiv, aşa cum a făcut-o HC Vaslui în prima 

etapă. 

„Meciul de la Steaua a fost un duş rece pentru noi, unul în care 

am jucat foarte prost şi nu ne-a ieşit nimic în atac, iar în apărare 

n-am mai făcut acelaşi joc bun ca la Constanţa. Asta ne-a costat 

foarte mult şi le-a permis bucureştenilor să dea foarte multe 

goluri de afară. Cu CSM Bucureşti va fi la fel de greu, mai ales 



că s-au întărit şi-au reuşit nişte transferuri foarte bune. Au o 

apărare foarte tare şi experimentată, cu Andraş, Militaru sau 

Novanc, însă asta nu ne împiedică să dăm totul pe teren şi, de ce 

nu, să rămânem cu cele trei puncte. Am văzut primele două 

meciuri ale lor şi cred că nu trebuie să ne dăm la o parte, un 

exemplu fiind vasluienii, care s-au ţinut de ei 60 de minute şi 

până la urmă au câştigat. Sperăm să avem cât mai mulţi suporteri 

în tribună şi să le facem o bucurie printr-o victorie”, a explicat 

Adi Târzioru. 

  

Tehnicianul studenţilor suceveni, Adi Chiruţ, îşi doreşte ca 

echipa sa să nu mai aibă momente de cădere, cum a avut la 

Steaua, şi să lupte pentru cele trei puncte puse în joc în meciul cu 

CSM Bucureşti, aşa cum au făcut-o la Constanţa. 

„Şi meciul cu CSM-ul, dar şi toate celelalte vor fi dificile, 

deoarece majoritatea echipelor s-au întărit, dar după surprizele 

din primele două etape cred că putem să ne gândim la puncte cu 

orice adversar. Venim după un meci nereuşit din toate punctele 

de vedere şi trebuie să dăm totul pentru a putea să ne gândim la o 

victorie. Anul acesta ne putem agăţa de orice echipă după cum 

arată campionatul, dar trebuie să fim conştienţi de valoarea 

celorlalte echipe, şi eu unul cred c-au făcut un pas greşit la 

început de campionat şi nu ştiu dacă-şi vor mai permite acest 

lucru. Vom vedea la ora meciului cum vom fi şi noi, dar şi ei, şi 

sper să nu mai prindem niciodată un meci ca la Steaua şi să 

jucăm foarte bine”, a explicat Chiruţ. 

Sâmbătă, din lotul Sucevei vor lipsi în continuare Polocoşer şi 

Şoldănescu, ambii aflaţi la recuperare după operaţii la genunchi, 



dar va reveni interul dreapta Dusan Sipka, pe un post ce a fost 

descoperit în primele două runde.       

Referitor la situaţia financiară, antrenorul Adrian Chiruţ a 

explicat că s-a reuşit în sfârşit să se depună dosarul cu 

justificarea banilor primiţi de la Primăria Suceava din ultima 

tranşă şi aşteaptă ca totul să fie în regulă, pentru a primi 

următoarea tranşă de bani. 

 

 

 

 

Dănuț 

Chidoveț 

 

 

 

CSU Suceava și 

CSM București 

deschid sezonul 

handbalistic în Sala 

Liceului Sportiv 

 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

 

Pg.8 

 

CSU Suceava primeste sâmbătă, de la ora 18.00, în sala LPS, 

vizita vicecampioanei CSM București, în primul meci pe care 

universitarii îl dispută pe teren propriu în noul sezon al Ligii 

Zimbrilor la handbal masculin. 

 


