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Joi, 10 mai, între orele 20.00 și 22.00, trupa CALEnDAR 

invită sucevenii la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(Grădina Englezească sau Auditorium, în funcție de vreme), 

la un concert special. 

Marius Mandai și Lucian Ștefan pregătesc „Seara cântecelor 

de munte”, iubitorilor de folk garantându-li-se o seară 

memorabilă. 

Evenimentul este organizat în cadrul Festivalului „Zile și 

nopți studențești” (ZNSt), proiect coordonat de Asociația 

Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), care se va 

desfășura în perioada 7 - 27 mai. 

Programul complet al festivalului poate fi consultat pe 

pagina web a universității www.usv.ro și pagina de 

facebook: www.facebook.com/universitateasuceava. 
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Ediția 2018 a Turneului Internațional Stradivarius - 

„Balada, un secol de muzică” - și cel mai cunoscut violonist 

român contemporan, Alexandru Tomescu, fac escală la 

http://www.usv.ro/
http://www.facebook.com/universitateasuceava


 

 
Suceava. 

Duminică, 20 mai, de la ora 19.00, Auditorium „Joseph 

Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

găzduiește un spectacolul muzical de excepție, parte a celei 

de-a XI-a ediții a Turneului Stradivarius 2018. Acesta se 

desfășoară în perioada 9 mai - 11 iunie și include 17 

concerte în România și o serie de concerte în străinătate, un 

adevărat regal muzical care face din turneul Stradivarius 

unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale 

anului. 

Alexandru Tomescu și Angela Drăghicescu (pian) aduc în 

fața publicului un aranjament muzical special, unic pentru 

vioară, pian și cor al Baladei lui Ciprian Porumbescu, cu 

participarea extraordinară a Corurilor Naționale din 

programul Cantus Mundi și Corului de Copii Radio. 

Prețul unui bilet este de 10 lei și pot fi achiziționate și on-

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

Accesul studenților este gratuit pe baza de invitație. Acestea 

se pot procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților.  
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Mike Godoroja & Blue Spirit concertează marţi, 15 mai, de 

la ora 20.00, în campusul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV). Evenimentul este găzduit de Grădina 

Englezească sau Auditorium „Joseph Schmidt” (în caz de 

vreme nefavorabilă), intrarea fiind gratuită. Evenimentul 

face parte din Festivalul„Zile şi nopţi studenţeşti” (ZNSt), 



proiect coordonat de Asociaţia Studenţilor din Universitatea 

Suceava (ASUS), care se desfăşoară în perioada 7-27 mai. 
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Joi, 17 mai, Mircea Baniciu & Band concertează la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), în Grădina 

Englezească din campus sau Auditorium „Joseph Schmidt” 

(în caz de vreme nefavorabilă). 

Evenimentul este programat de la ora 20.00, intrarea fiind 

gratuită. După concert, distracţia va continua până târziu 

alături de DJ GrimmEx, în Grădina Englezească. 

Evenimentul este organizat în cadrul Festivalului „Zile şi 

nopţi studenţeşti” (ZNSt), proiect coordonat de Asociaţia 

Studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS), care se va 

desfăşura în perioada 7-27 mai. 

Programul complet al festivalului poate fi consultat pe 

pagina web a universităţii, www.usv.ro,şi pagina de 

Facebook www.facebook.com/universitateasuceava. 
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Etapa finală a Campionatului Național Universitar de 

Handbal Masculin se va desfășura la Suceava, în perioada 

14 – 16 mai 2018. În cadrul competiției vor participa șase 

echipe reprezentative din următoarele centre universitare: 

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea 

Transilvania din Brașov, Universitatea din Pitești, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Academia de 



Poliție „Al. I. Cuza” din București, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 

Programul jocurilor: marți, 15 mai, ora 10.00 și ora 17.30 – 

jocuri în cadrul fiecărei grupe (Sala de Sport a Liceului cu 

Program Sportiv Suceava și în Sala de Sport a Școlii 

Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava); miercuri, 16 mai, ora 

10.00 - jocuri în cadrul fiecărei grupe (Sala de Sport a 

Liceului cu Program Sportiv Suceava și în Sala de Sport a 

Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Suceava); miercuri, 16 

mai, începând cu ora 14.30 – jocuri de clasament (Sala de 

Sport a Liceului cu Program Sportiv Suceava). 

Etapa finală a Campionatului Național Universitar de 

Handbal Masculin este organizată de Ministerul Educației 

Naționale, prin Federația Sportului Școlar și Universitar, în 

parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

prin Facultatea de Educație Fizică și Sport, Federația 

Română de Handbal, Clubul Sportiv Universitatea din 

Suceava, Asociația Județeană de Handbal Suceava, Liceul 

cu Program Sportiv Suceava, Școala Gimnazială „Ion 

Creangă” Suceava. 

Președintele Comisiei de Organizare este decanul Facultății 

de Educație Fizică și Sport, prof. univ. dr. Petru Ghervan. 
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În perioada 10-12 mai, la Facultatea de Stiinţe Economice şi 

Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, va avea loc a XIV-a ediţie a conferinţei 

internaţionale „Strategies and development policies of 

territories: international, country, region, city, location 

challenges”. Tema propusă de organizatori este una de larg 

interes pe plan internaţional. Organizarea dezvoltării 

teritoriale este un act de patriotism, de voinţă şi de cultură. 

Este indicat ca România să fie o ţară cu un teritoriu 

funcţional, administrat eficient, care asigură condiţii 

atractive de viaţă şi locuire pentru cetăţenii săi, cu un rol 

important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei. 

Organizarea acestei conferinţe la Suceava de Facultatea de 

Stiinţe Economice şi Administraţie Publică va permite 

realizarea unui schimb de idei şi opinii care pot sprijini 

elaborarea unor strategii privind dezvoltarea teritoriului 

naţional şi internaţional. Printre obiectivele care este indicat 

a se avea în vedere se numără: asigurarea unei integrări 

funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin 

sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de 

transporturi şi broadband, creşterea calităţii vieţii prin 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi a serviciilor 

publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de 

calitate, atractive şi incluzive, dezvoltarea unei reţele de 

localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării 

teritoriale şi formarea zonelor urbane funcţionale, protejarea 



patrimoniului natural şi construit şi valorificarea elemen-

telor de identitate teritorială, creşterea capacităţii 

instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare 

teritorială, centralizarea şi concentrarea informaţiilor 

necesare pentru gestionarea politicilor de dezvoltare 

regional şi amenajarea teritoriului. Acestea reprezintă câteva 

din temele de dezbatere ale acestei conferinţe internaţionale. 

Participanţii vor fi atât cadre didactice şi studenţi de la 

Facultatea de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică 

din cadrul universităţii sucevene cât şi invitaţi de la 

Universitatea din Parma (Italia), Academia de Studii 

Economice a Moldovei şi Universitatea Tehnică a Moldovei 

(Republica Moldova), Yuriy Fedkovich Chernivtsi National 

University, Kyiv National Economic University (Ucraina),  

Saint-Petersburg State University of Economics, South-

West State University, Kursk (Federaţia Rusă), Catholic 

Institution, Faculty of Business Studies (Slovenia), 

Georgia,  ASE Bucureşti, UBB Cluj-Napoca, Univ. AL.I. 

Cuza Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi Univ. Constantin 

Brâncuşi Târgu Jiu. 

 

 


