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„Noaptea Muzeelor”, eveniment cultural anual, patronat de 

Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al 

Muzeelor, va fi marcată și de Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, sâmbătă, 19 mai, în intervalul orar 

17:00 – 24:00, când Observatorul Astronomic și Planetariul 

vor putea fi vizitate gratuit. Acțiunea este inclusă în 

programul festivalului „Zile și Nopți Studențești” și va 

cuprinde programe de planetariu, observații astronomice 

(menționăm că acestea pot fi afectate de condițiile 

meteorologice), expoziții, dezbateri de tip masă rotundă pe 

tema Geneza și evoluția Universului (în turnul de 

observații), precum şi proiecții de filme 2D și 3D. 
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Observatorul 

Astronomic și 

Planetariul USV vor 

putea fi vizitate gratuit, 

sâmbătă, în „Noaptea 

muzeelor” 

 

www.newsbucovina.ro Evenimente Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al 

Muzeelor, va fi marcată și de Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, sâmbătă, 19 mai 2018. 

Potrivit unui comunicat al USV, în intervalul orar 17:00 – 

24:00 Observatorul Astronomic și Planetariul vor putea fi 

vizitate gratuit. 
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Handbaliștii conduși de Petru Ghervan, Adrian Chiruț și 

Iulian Andrei și-au apărat cu succes trofeul câștigat anul 

trecut, după ce s-au impus ieri, pe teren propriu, în finala 

Campionatului Național Universitar, cu scorul de 39-23, în 

fața reprezentativei Universității din Pitești u odată cu titlul 

național, echipa USV din Suceava și-a câștigat și dreptul de 

a participa la Campionatul European Universitar ce va avea 

loc în Portugalia . 
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Universitatea „Ştefan 

cel Mare” Suceava este 

pentru al doilea an 

consecutiv campioană 

naţională universitară 

 

 

Monitorul de Suceava Sport Studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava au 

reuşit o nouă performanţă, după ce ieri au câştigat pe teren 

propriu un nou titlu de campioni universitari ai României la 

handbal. Timp de trei zile, municipiul Suceava a fost gazda 

turneului final al Campionatului Naţional Universitar la 

Handbal, competiţie în care au fost implicate cinci echipe pe 

lângă Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava: 

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea 

Transilvania din Braşov, Universitatea din Piteşti, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Academia 

de Poliţie „Al.I. Cuza” din Bucureşti. Sucevenii au picat 

într-o grupă mai grea, dar au reuşit să se impună în ambele 

meciuri din grupă, ce s-au disputat la sala Liceului cu 

Program Sportiv. 

Marţi dimineaţă, sucevenii au trecut de universitarii din 

Constanţa cu scorul de 37 – 24, după ce la pauză au avut 

doar un gol avans, 15 – 14. În meciul decisiv pentru intrarea 

în finală, USV-ul a trecut la trei goluri de Universitatea din 

Bacău, scor 36 – 33, după ce la pauză a avut 19 – 14. În 

cealaltă grupă, ale cărei meciuri au avut loc în sala de sport 

a Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” din Suceava, 

Universitatea din Piteşti, cu o echipă în care s-au regăsit 

mulţi jucători din Liga Naţională, de la CSM Făgăraş sau 

Steaua Bucureşti, a câştigat la limită prima întâlnire cu 

vicecampioana de anul trecut, Universitatea Transilvania 

din Braşov, iar mai apoi a câştigat fără probleme de 

Academia de Poliţie „Al.I. Cuza” din Bucureşti. 
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Organizația studențească Clubul de Marketing împreună cu 

sprijinul IFix Service, Sigur la volan, Dorna Medical, 

Almacri Dent, Centrul de Marketing şi Asociaţia de 

Cooperare – Cultural Educaţională Suceava organizează 

vineri, 18 mai, începând cu ora 16:00 și duminică, 20 mai, 

începând cu ora 20:00, preselecțiile candidaților înscriși 

pentru cea de-a doua ediție a concursului de talente 

„Sucevenii au talent”. 

Potrivit organizatorilor, preselecțiile se vor desfășura în 

Auditoriumul „Joseph Schmidt” din Corpul F al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

Etapa finală a concursului va avea loc duminică, 27 mai 

a.c., începând cu ora 18:00, în aceeași locație. 
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printre cele mai bune 
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CSU Suceava a reuşit să se califice la turneul final al 

Campionatului Naţional de handbal pentru juniori III. 

Formaţia antrenată de Vasile Boca şi Ioan Tcaciuc a ajuns 

în primele opt echipe din ţară la aceasta categorie de vârstă, 

după ce s-a clasat pe locul 2 la turneul semifinal, disputat la 

Bacău. Echipa suceveană a înregistrat un bilanţ de patru 

victorii şi o înfrângere: 43-38 cu CSS Craiova, 35-21 cu 

CSM Focşani, 34-23 cu CSS Galaţi, 37-35 cu LPS Târgu-

Mureş, respectiv 29-39 cu CSM Bucureşti. 

„Vreau să-i felicit pe copii pentru modul cum s-au 

comportat pe durata întregului turneu, au fost riguroşi, au 



crezut şi şi-au dorit cu adevărat aceasta calificare. Ştiam că 

jocul cu LPS Tg-Mureş, o echipa completă din toate 

punctele de vedere, cu doi sportivi proveniţi de la centrul de 

excelenţă, va fi unul în care câstigătoare va fi echipa care va 

juca mai disciplinat şi îţi va dori mai mult victoria, capitole 

la care echipa noastră s-a autodepăşit. Meciul cu CSM 

Bucureşti a fost unul greu, am reuşit să rămânem în joc pâna 

la pauză, diferenţa fiind făcuta de forma fizică mai bună a 

adversarului din repriza secundă. Acest loc 2 ne trimite într-

o grupa dificilă, cu principala favorită la titlu, Ştiinşa Bacău, 

Poli Timişoara şi Academia Minaur Baia Mare. Ne 

propunem o pregătire cât mai bună a turneului, iar acolo 

vom încerca să scoatem maxim din fiecare joc”, a declarat 

antrenorul grupei de juniori III de la CSU,Vasile Boca. 

CSU Suceava a mizat pe următorul lot de sportivi: Dan 

Gaşpar, Andrei Andone, Dragoş Podovei – portari, Cătălin 

Zariţchi, Florin Boaru, Alexandru Reuţ, Daniel Stanciuc, 

Bogdan Câră, Adi Hreceniuc, Paul Smocot, Ştefan Păşcuţ, 

Rareş Florescu, Emilian Huţuleac, Rpzvan Ioan – jucători 

de câmp. 

Turneul final al campionatului naţional pentru juniori III va 

avea loc în perioada 23-27 mai, pe teren neutru. Alături de 

CSU Suceava, vor mai participa alte şapte echipe: CSȘ 

Medgidia, Academia Minaur Baia Mare, Poli Timişoara, 

AHC Potaissa Turda, CSM Bucureşti, Ştiinta Bacău şi CSM 

Ploieşti. 

 


