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La trei zile după eșecul de la Vaslui, din ultima egtapă a 

returului Ligii Naționale de handbal, echipa Universității 

Suceava și-a luat revanșa și s-a impus cu scorul de 26 – 24, 

tot la Vaslui, în prima etapă a turneului play-out. Față de 

meciul de joi, handbaliștii pregătiți de Adrian Chiruț și 

Iulian Andrei au avut o evoluție mul mai bună și n-au mai 

greșit așa de mult ca-n ultima etapă a returului. 

Universitatea a preluat inițiativa încă din primul minut și a 

condus pe tot parcursul meciului, chiar dacă au jucat 12 

minute în inferioritate, față de numai patru minute, cât au 

avut gazdele de la Vaslui. Universitatea a condus cu 3 – 1, 

dar gazdele au revenit și s-au apropiat la un gol, iar în 

minutul 19, sucevenii s-au dus pentru prima dată la patru 

goluri, scor 9 – 5. La pauză a fost 13 – 10 pentru 

universitari, care la patru minute după reluare s-au dus la 

cinci goluri, 15 – 10. Sucevenii și-au păstrat avantajul și-n 

minutul 45 s-au dus la 6 goluri, acor 21 – 15. La începutul 

ultimului minut al partidei, Suceava avea 26 – 22, dar 

gazdele au marcat de două ori, pe fondul unei superiorități 

numerice, scor final 26 – 24 pentru CSU Suceava. 

„A fost un meci total diferit de cel de joi, din ultima etapă a 

returului. Echipa noastră a eliminat greșelile făcute joi și a 

reușit să-și facă jocul obișnuit, cu o apărare foarte bună, dar 



și un joc pe viteză ce a surprins adversarii pe faza a doua și 

contraatac. Îi felicigt pe jucători pentru dăruirea din teren și 

pentru faptul că și-au dorit victoria și au realizat acest lucru. 

Avem o săptămână la dispoziție să pregătim următorul meci 

și sper să continuăm pe aceeași linie, în lupta pentru 

menținerea în Liga Națională”, a explicat antrenorul Adrian 

Chiruț. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

Suceava organizează vineri, 20 aprilie, pe scena 

Auditoriumului ”Joseph Schmidt”, un recital cu talentata 

artistă Alexandra Fits (voce și pian). Spectacolul este 

programat de la ora 18.00. Prețul unui bilet este de 10 lei. 

Biletele se pot achiziționa online de pe ccs-sv.ro, 

biletesuceava.ro sau înainte de spectacol. Accesul 

studenților este gratuit pe baza de invitație. Invitațiile se pot 

procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților. Potrivit 

organizatorilor, „Alexandra este o veritabilă ambasadoare a 

cântecului francez. Asemănată lui Barbara (de către 

Georges Moustaki), fie că se află în faţa pianului sau doar a 

microfonului, ea este unul dintre acei artişti dăruiţi, care au 

nevoie permanentă să dăruiască”. În prezent, Alexandra Fits 

este în Turneu Național cu două proiecte de anvergură, 

inițiate și coordonate de dirijorul Cristian Oroșanu: FITS 

cântă PIAF (concert care reunește lucrări din repertoriul 

celebrei Edith Piaf) și TĂNASE fits PIAF – o prietenie 

muzicală (concert care reunește lucrări din repertoriul celor 

două mari doamne ale cântecului românesc și francez, 

Maria Tănase și Edith Piaf), aranjamentele și transcripțiile 

muzicale fiind realizate de către pianistul, aranjorul și 

http://www.monitorulsv.ro/


artistul argentinean Mariano Castro.Naturaleţea şi firescul 

cu care Alexandra îmbină muzica clasică cu chansonul 

francez, jazz-ul şi cântecul românesc, îi permit să îşi 

exprime plenar talentul neîngrădit, mai adaugă 

organizatorii. 
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Casa de Cultură a Studenților aduce pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt”, din campusul 

Universității din Suceava, musicalul „Put Your Hands in the 

Air” semnat de trupa de adolescenți Victoria Art, un 

spectacol care spune „povestea celei mai frumoase vârste, 

cu tentații periculoase, adrenalină, viraje și răsturnări de 

situație la finalul cărora dragostea și tinerețea triumfă într-

un delicios happy end”. Spectacolul va avea loc pe data de 

19 aprilie, de la ora 19.00. Producția „Put Your Hands in the 

Air” este regizată de Julieta Georoiu și Liviu Chițu, după un 

scenariu de Rareș Fota. Coregrafia este semnată de Rareș 

Fota și Toria Drăgulescu, iar muzica îi aparține lui Romeo 

Dediu (Holograf), pe versuri de Minioneta Georoiu și Tudor 

Dumitru.Prețul unui bilet este de 10 lei. Biletele se pot 

achiziționa online de pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro sau 

înainte de spectacol. Accesul studenților este gratuit pe baza 

de invitație. Invitațiile se pot procura de la sediul Casei de 

Cultură a Studenților. “Musicalul este un gen recunoscut 

internațional mai ales în America… visul nostru. Broadway 

este unul dintre cele mai faimoase, poate chiar cel mai 

faimos centru de teatru din univers, care deja face 

publicitate celorlalte piețe de musical precum West-End, 

Anglia. Dați-mi un exemplu de musical românesc! Nu 

avem. Nu avem niciun titlu… până acum. Până acum nu 
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aveam nici un titlu. Victoria Art vine cu o inovație în rândul 

artei românești, un musical 100% original. Putem dezvolta 

un întreg cult în România prin acest musical”, spune Rareș 

Fota, scenaristul și unul dintre coregrafii spectacolului. 
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În perioada 27 – 29 aprilie 2018, Facultatea de Drept și 

Științe Administrative din cadrul Universității „Ştefan cel 

Mare“ din Suceava, Asociația Științifică de Drept și 

Administrație Publică Suceava, Facultatea de Drept a 

Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți și 

Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences 

(Iași) organizează Conferinţa științifică internațională 

Ethical and Social Dimensions in Public Administration & 

Law.Manifestarea științifică reunește personalități marcante 

din România și din țările vecine, specialiști care vor aborda 

aspecte privind evoluţia mediului legislativ, impactul 

aplicării noilor norme juridice, perspective sociale în 

administraţie publică şi drept, metode de predare moderne și 

educație non-formală, didactici apreciative și valori 

etice.Conferința se dorește a fi o platformă de dezbatere, 

generatoare de soluții pentru problemele ridicate de 

contextul juridic și social-economic actual.Pentru informații 

suplimentare, cei interesaţi pot accesa www.fdsa.usv.ro şi 

conferinta.asdap.ro .Proiectul este realizat în asociere cu 

Primăria Municipiului Suceava şi Consiliul Local Suceava. 
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În perioada 27 – 29 aprilie, Facultatea de Drept și Științe 
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Administrative din cadrul Universității „Ştefan cel Mare“ 

din Suceava, Asociația Științifică de Drept și Administrație 

Publică Suceava, Facultatea de Drept a Universității 

Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți și Lumen 

Research Center in Social and Humanistic Sciences (Iași) 

organizează Conferinţa științifică internațională „Ethical 

and Social Dimensions in Public Administration & Law”. 

Manifestarea științifică reunește personalități marcante din 

România și din țările vecine, specialiști care vor aborda 

aspecte privind evoluţia mediului legislativ, impactul 

aplicării noilor norme juridice, perspective sociale în 

administraţie publică şi drept, metode de predare moderne și 

educație non-formală, didactici apreciative și valori etice. 

Conferința se dorește a fi o platformă de dezbatere, 

generatoare de soluții pentru problemele ridicate de 

contextul juridic și social-economic actual. 

Pentru informații suplimentare, 

accesați www.fdsa.usv.ro şi conferinta.asdap.ro. 

Acest proiect este realizat în asociere cu Primăria 

Municipiului Suceava şi Consiliul Local Suceava. 
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