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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava organizează luni, 5 martie a.c., de la ora 

19.00, un „Concert în 4” cu Ada Milea, Bobo Burlăcianu 

(Fără Zahăr), Anca Hanu și Cristi Rigman. Evenimentul va 

avea loc în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV. 

Potrivit organizatorilor, prețul unui bilet este de 10 lei, iar 

studenții au acces gratuit pe bază de invitații procurate de la 

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

Auto Albina.  
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Runda a XXI-a a Ligii Naţionale de handbal masculin aduce 

la Suceava, în sala „Dumitru Bernicu”, mâine, de la ora 18, 

una dintre candidatele la titlul de campioană, Potaissa Turda. 

Gruparea suceveană, aflată în creştere de formă, îşi doreşte 

un rezultat bun împotriva unei echipe de top, mai ales că a 

demonstrat că poate face faţă la acest nivel după înfrângerile, 

cu cântec, din disputele cu Poli Timişoara şi Dinamo. 

„Este fără îndoială un meci complicat în compania unei 

echipe care se luptă pentru titlu. Au jucători experimentaţi şi 

au făcut transferuri de marcă în intersezon, dar aici la 

Suceava în faţa propriilor suporteri va fi greu să câştige. 



Am pregătit bine acest joc şi sper să producem surpriza” a 

declarat candidatul la titlul de cel mai bun jucător al etapei a 

XX-a, Sandu Mihai. 

„Mi-ar plăcea să facem un joc la fel de bun ca în tur, dar, 

cum jucăm la noi acasă, să scoatem şi puncte. Vom avea în 

faţă o adversară de top, cu jucători puternici şi cu vechi state 

de plată în Liga Naţională, dar ar fi grozav să aducem 

bucurie publicului cu un success” a conchis antrenorul 

echipei CSU Suceava, Adrian Chiruţ. 
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Vineri seară, de la ora 18.00, echipa de handbal a 

Universităţii Suceava va evolua din nou în faţa propriilor 

suporteri, în sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program 

Sportiv, de această dată în compania ocupantei locului II şi 

una din candidatele la titlul de campioană în Liga Naţională, 

Potaissa Turda. Cu toate că punctele puse în joc nu au o prea 

mare importanţă pentru nici una din echipe, deoarece nu vor 

conta în partea a doua a campionatului, meciul se anunţă 

totuşi unul de orgoliu, oaspeţii pentru a-şi respecta statutul de 

candidată la titlul de campioană, în timp ce sucevenii vor 

juca în special pentru suporterii săi, care la fiecare meci îi 



susţin de la un capăt la altul al partidei. În tur, Universitatea a 

făcut o primă repriză foarte bună şi la pauză a condus la trei 

goluri, într-un act în care se putea duce şi la 6 – 7 goluri în 

faţă, dar s-a lovit de un arbitraj mult prea permisiv pentru 

jocul foarte dur al gazdelor şi a primit eliminări gratuite. 

Potaissa a egalat abia în minutul 39 şi mai apoi a profitat de 

oboseala sucevenilor, ce aveau mulţi jucători indisponibili şi, 

astfel, o bancă scurtă. Conducătorul de joc al Universităţii, 

Mihai Sandu, crede că echipa suceveană trebuie să joace în 

primul rând pentru suporterii ce vor fi la sală.  

„Vom avea din nou un meci foarte dificil, în faţa unei echipe 

cu jucători experimentaţi ce se bate la titlul de campioană. 

Noi încercăm să pregătim cât mai bine această partidă, mai 

ales că jucăm acasă şi vom da tot ce avem mai bun pentru a 

face un joc excelent şi pentru a scoate un rezultat bun. 

Cu siguranţă meciul va fi diferit faţă de cel din tur şi sper să 

avem o sală plină de suporteri, iar asta ne va motiva şi mai 

mult. Turda s-a întărit în pauza de iarnă, dar şi noi trecem 

printr-o perioadă destul de bună, iar în plus am arătat şi-n 

meciurile cu Dinamo şi Timişoara că putem să jucăm de la 

egal la egal cu echipele puternice”, a explicat Mihai 

Sandu.         

 Antrenorul Adrian Chiruţ speră ca echipa suceveană să facă 

un joc bun, aşa cum a făcut-o de fiecare dată împotriva 

Turdei 

Antrenorul principal al studenţilor, Adrian Chiruţ, ştie că 

echipa universitară va avea meci greu cu Turda, prin prisma 

lotului şi a rezultatelor, dar este convins că elevii săi vor face 



un meci bun, aşa cum au făcut în mare parte şi-n meciul tur. 
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Spectacol de folk, în Auditorium „Joseph Schmidt” 

Casa de Cultură a Studenţilor Suceava organizează joi, 1 

martie, de la ora 19.00, un spectacol de folk susţinut de Ioan 

Onişor, Ionuţ Mangu şi invitaţii lor. 

Evenimentul are loc în Auditorium „Joseph Schmidt” al 

Universităţii din Suceava. 

Preţul unui bilet este de 10 lei. 

Accesul studenţilor este gratuit, pe bază de invitaţie. 

Invitaţiile se pot procura de la sediul Casei de Cultură a 

Studenţilor. 

Luni, 5 martie 

„Concert în 4”, pe scena suceveană, cu Ada Milea şi invitaţii 

săi 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” Suceava (USV) organizează luni, 5 martie, 

„Concert în 4”, spectacol susţinut de Ada Milea, Bobo 

Burlăcianu, Anca Hanu şi Cristi Rigman. 

Evenimentul va avea loc în Auditoriumul „Joseph Schmidt”, 

din strada Universităţii, nr. 13, de la ora 19.00. Preţul unui 

bilet este de 10 lei şi acestea se pot achiziţiona şi on-line de 

pe ccs-sv.ro  sau biletesuceava.ro. Accesul studenţilor este 



gratuit pe bază de invitaţie. Invitaţiile se pot procura de la 

sediul CCS. Informaţii suplimentare la 0752 092 606. 

Concert pascal al Coralei „Ciprian Porumbescu”, pe scena 

USV 

Corala „Ciprian Porumbescu” a Asociaţiei Culturale 

„Creştinii Bucovinei” din Suceava aduce pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt” un concert pascal, marţi, 6 

martie, de la ora 19.00. 

Preţul unui bilet este de 10 lei, iar acestea se pot achiziţiona 

şi on-line de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. 

Accesul studenţilor este gratuit, pe bază de invitaţie. 

Invitaţiile se pot procura de la sediul CCS. Informaţii 

suplimentare la 0752 092 606. 

Evenimentul este organizat de Casa de Cultură a Studenţilor 

din cadrul Universităţii din Suceava. 

Miercuri, 7 martie 

Iris (Cristi Minculescu, Valter Popa şi Boro) concertează la 

USV 

Iris (Cristi Minculescu, Valter Popa şi Boro), naţionala de 

rock a României, invită sucevenii la „Manifest”, spectacol 

programat pe data de 7 martie, de la ora 19.00, în Auditorium 

”Joseph Schmidt”, din strada Universităţii, nr. 13. 

Preţul unui bilet este de 20 de lei, iar acestea  se pot 

achiziţiona şi online de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. 

Accesul studenţilor este gratuit pe bază de invitaţie. 



Invitaţiile se pot procura de la sediul Casei de Cultură a 

Studenţilor, organizator al evenimentului.  
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Cadre didactice de la Facultatea de Silvicultură din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) contestă 

prevederile adoptate de Senat prin care se permit intervenţii 

în ariile protejate, considerând că „protejarea pădurilor 

seculare este incompatibilă cu intervenţiile antropice”. Într-

un comunicat remis de Biroul de presă al USV se arată că 

universitarii suceveni solicită Camerei Deputaţilor abrogarea 

sau modificarea alineatului 16 din Legea 52/2018. 

„În data de 21.02.2018, Senatul României a votat Legea 

52/2018, care prevede ca articolul 5 din Legea 51/2006 să fie 

completat, printre altele, cu următorul alineat: (16) Scoaterea 

definitivă şi ocuparea temporară a terenurilor din fondul 

forestier naţional necesare realizării, dezvoltării, întreţinerii 

şi modernizării sistemelor de utilităţi publice este permisă 

inclusiv pentru suprafeţe cuprinse în zona de protecţie strictă, 

zona de protecţie integrală şi zona de conservare durabilă a 

ariilor naturale protejate, precum şi pentru suprafeţele incluse 

în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din 

România (…) Presupunând că, într-adevăr, dezvoltarea unei 

comunităţi locale ar depinde în mod absolut de realizarea 

unui sistem de utilitate publică, amplasat în păduri din zone 

de protecţie strictă sau integrală, prin Legea 52/2018 se 

legalizează intervenţia antropică asupra acestora”, se 

argumentează în comunicatul menţionat. 

Universitarii suceveni consideră că o astfel de reglementare 



este contrară politicii de conservare a ecosistemelor unice 

sau fragile şi vine în contracţie cu efortul de conservare a 

pădurilor virgine. „Prevederile alineatului 16, redat mai sus, 

contrazic efortul de identificare şi protejare a pădurilor 

virgine şi cvasivirgine din România, demarat în 2012 şi 

concretizat în modificarea Codului Silvic (Legea 46/2008), 

care prevede în articolul 26, al. 3, că pentru recunoaşterea 

valorii excepţionale şi asigurarea protecţiei pe termen lung, 

pădurile virgine şi cvasivirgine se vor include, după caz, în 

Patrimoniul Mondial UNESCO, în rezervaţii ştiinţifice şi/sau 

în zonele de protecţie strictă a parcurilor naţionale sau 

naturale (…) Pentru acest motiv, cadre didactice ale 

Facultăţii de Silvicultură din cadrul USV protestează faţă de 

prevederile alineatului 16 introdus prin articolul 3 din Legea 

52/2018 şi solicită Camerei Deputaţilor abrogarea sau 

modificarea acestui alineat în sensul respectării prevederilor 

Codului Silvic şi ale Ordonanţei de urgenţă 57/2007”, se mai 

arată în comunicat. 
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Mai mulți universitari de la Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava contesta 

prevederile adoptate recent de Senat, prin care sunt permise 

intervenții în ariile protejate și susțin că protejarea pădurilor 

seculare este incompatibilă cu intervențiile atropice. 

 


