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Universitatea a pierdut 

la Făgăraș, dar a 

terminat play-out-ul pe 

primul loc 
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Sport 

 

Sâmbătă, echipa de handbal a Universității Suceava a 

încheiat sezonul 2017-2018 în Liga Națională cu un meci 

fără miză în clasament pe terenul celor de la CSM Făgăraș, 

scor 28 – 34. 

Cu cinci victorii din șase meciuri în această a doua fază a 

sezonului, CSU Suceava a terminat pe primul loc în play-

out și pe locul 9 în clasamentul final al Ligii Naționale. În 

deplasarea de la Făgăraș, antrenorii Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei au folosit în teren în special jucătorii ce nu au foarte 

multe minute în acest sezon, iar gazdele au fost la conducere 

pe tot parcursul celor 60 de minute, iar la pauză aveau un 

avans de cinci goluri, scor 18 – 13. Gazdele au început în 

forță și au condus cu 5 – 1, dar la mijlocul reprizei sucevenii 

au reușit să egaleze la șase. În partea a doua, Făgărașul a 

avut 9 și chiar 11 goluri avans, dar în ultimele 10 minute 

Universitatea a recuperat și a terminat la șase goluri în 

spatele adversarilor.  

„Așa cum am spus și înainte de meci, la Făgăraș am folosit 

jucătorii ce au jucat mai puțin în acest campionat, iar în 

poartă am mers doar cu Duman și Bobeică. Făgărașul a 



folosit formula de bază și s-a impus la final. A fost un meci 

fără miză pentru noi și cel mai mult m-am bucurat că ne-am 

atins obiectivul pentru această întâlnire, și anume să nu 

avem parte de accidentări”, a explicat antrenorul Adrian 

Chiruț.  

În acest meci, Alex Poteră a reușit 6 goluri, Mihai Sandu - 

5, Burlacu și Târzioru câte patru goluri fiecare, Andi 

Tofănel - 3, iar Sipka, Petrea și Costea, câte două goluri 

fiecare. 

În celălalt meci, CSM Focșani a câștigat cu 30 la 21 în fața 

Vasluiului, într-un meci de palmares, deoarece gazdele nu 

mai aveau cum să piardă locul doi. 

Astfel, CSU Suceava și CSM Focșani rămân în Liga 

Națională, în timp ce Făgăraș și Vaslui vor merge la turneul 

de baraj pentru promovare/menținere în Liga Națională, 

unde vor mai fi prezente locurile doi și trei din cele două 

serii ale Diviziei A.  
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CSU Suceava a încheiat 

sezonul cu o înfrângere 

de palmares la Făgăraș 
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CSU Suceava a încheiat sezonul 2017/2018 cu o înfrângere 

de palmares, înregistrată sâmbătă seară, scor 28-34 (13-18), 

pe terenul formației CSM Făgăraș, în ultima etapă din play-

out-ul pentru menținerea în Liga Națională. 
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Festivalul „Zile și Nopți 
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Evenimente 

 

Cea de a VIII-a ediție a Festivalului „Zile și nopți 



 Studențești” continuă la 

USV 

 

studențești” (ZNSt) continuă la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV). 

Potrivit unui comunicat al USV, programul ultimei 

săptămâni cuprinde concursuri studențești individuale și pe 

echipe, inclusiv Concursul Internațional Hard& Soft, 

conferințe și mese rotunde pe diverse teme, evenimente 

educaționale extra-curriculare, spectacole de muzică și seri 

de film, jocuri și activități sportive și seri sociale. Intrarea la 

aceste evenimente este liberă, în limita locurilor disponibile. 

Programul complet al Festivalului poate fi consultat pe 

pagina web a universității (www.usv.ro) și pe pagina de 

facebook www.facebook.com/universitateasuceava . 

ZNSt @ USV 2018 propune o abordare non-formală, cu 

scopul de a atrage și implica studenții și elevii în activități 

extracurriculare de natură educațională, culturală, sportivă, 

socială și civică, și de a dezvolta voluntariatul și aptitudinile 

organizatorice ale studenților Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava. 
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La USV începe cea de-a 

treia săptămână a 

Festivalului „Zile și 

Nopți Studențești” 
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Turneul Internațional 

Stradivarius „Balada, un 

secol de muzică” 

ajunge, duminică, la 

Suceava. Celebrul 

violonist Alexandru 

Tomescu va aduce în 

fața publicului cele mai 

valoroase și apreciate 

creații ale muzicii 

clasice românești 
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Evenimente 

 

Cea de-a XI-a ediție a Turneului Internațional Stradivarius 

„Balada, un secol de muzică” ajunge duminică, 20 mai a.c., 

la Suceava. Concertul va avea loc de la ora 19.00, în 

Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava. 

„Cel mai cunoscut violonist român contemporan, Alexandru 

Tomescu, întrunește, în conștiința publicului, amprenta unei 

vocații și a unui destin artistic, dublate de o energie puțin 

obișnuită pentru a le traduce în faptă, și, în plus, cu șansa de 

a cânta pe Vioara Stradivarius Elder-Voicu. 

În acest an dedicat Centenarului Marii Uniri, alături de 

pianista Angela Drăghicescu, Alexandru Tomescu prezintă, 

în premieră, cele mai valoroase și apreciate creații ale 

muzicii clasice românești dintr-un secol, aparținând lui 

Enescu, Porumbescu, Lipatti, Jora, Nottara, Olah, Capoianu 

sau Mircea Chiriac. Spectacolul muzical al Turneului 

Internațional Stradivarius 2018, aduce 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, aranjament realizat de 

Maestrul Grigore Cudalbu”, au anunțat organizatorii 

evenimentului. 

Prețul unui bilet este de 10 lei. Accesul studenților este 

gratuit pe baza de invitație. Invitațiile se pot procura de la 

sediul CCS, iar biletele se pot achiziționa și on-line de pe 

ccs-sv.ro; biletesuceava.ro. 
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USV – campioană 

națională universitară la 

handbal masculin 
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Universități 

 

În perioada 14 – 16 mai 2018, Suceava a găzduit etapa 

finală a Campionatului Național Universitar de Handbal 

Masculin, în cadrul căreia au participat 6 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. 

Competiția s-a desfășurat în Sala de Sport a Liceului cu 

Program Sportiv și în Sala de Sport a Școlii Gimnaziale 

„Ion Creangă” din Suceava, marți, 15 mai 2018, în două 

serii a câte 3 echipe, iar miercuri, 16 mai, au avut loc 

jocurile finale. În finală, echipa Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a învins-o pe cea a  Universității din 

Pitești, cu scorul de 39-23. 

 

http://www.edumanager.ro/
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Concursul Internațional 

Studențesc de 

Calculatoare Hard&Soft 

la USV 
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Știri Suceava 

 

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

organizează, până pe 27 mai, Concursul Internațional 

Studențesc de Calculatoare HARD & SOFT, aflat la a 

XXV-a ediție. 

Hard&Soft este un concurs adresat studenților seniori din 

domeniile calculatoarelor, electronicii și automaticii, care își 

propune să testeze competențele tehnice hardware și 

software și de relaționare socială ale viitorilor ingineri. Pe 

parcursul a cinci zile, echipe formate din câte patru studenți 

vor încerca, iar unii vor și reuși, să rezolve sarcini cu un 

grad ridicat de complexitate. O asemenea reușită solicită 

cunoștințe avansate din domeniile știința calculatoarelor, 

inginerie electronică și automatizări, referitoare la 

proiectarea sistemelor electronice, interfațare, programare, 

utilizarea mediilor de dezvoltare software și hardware, 

testare și documentare, și nu numai. 

Concursul a debutat în 1994 cu sprijinul profesorului John 

MILNER de la City University din Londra, în calitate de 

președinte al juriului pentru primele nouă ediții ale 

concursului. Începând cu anul 2003, coordonarea activității 

de jurizare a fost asigurată de profesorul Timothy HALL, de 

la Universitatea din Limerick, Irlanda. 

Concursul Hard&Soft a devenit o competiție internațională 

de prestigiu, ocupând un loc privilegiat în programele 

manifestărilor studențești europene. De-a lungul timpului, 

echipe din principalele centre universitare din România, 



însumând peste 1000 de studenți, alături de reprezentanți ai 

mai multor universități partenere din Europa, s-au 

confruntat la Suceava cu provocări tehnice spectaculoase. 

La ediția 2018 a concursului s-au înscris 16 echipaje – 9 

echipaje din țară (Cluj Napoca și Oradea cu câte un echipaj, 

București, Timișoara și Suceava cu câte două echipaje) și 7 

echipaje din străinătate (Cernăuți și Vinița – Ucraina, 

Chișinău – Republica Moldova cu două echipaje, Novi Sad 

– Republica Serbia, Ilmenau – Germania și Hebei – China). 

Pentru ediția 2018, juriul concursului este format din 

Timothy HALL, Universitatea din Limerick, Irlanda – 

președinte, Ciaran MacNAMEE de la aceeași universitate, 

Nela OLSAROVA și Nicolae FOICA de la ServiceXpert 

GmbH Munchen – Germania, Claudine LECOCQ și Jean 

Michel DUTHILLEUL de la Universitatea Lille 1 – Franța, 

în calitate de membri. 

Concursul beneficiază de sprijinul Ministerului Educației 

Naționale, al Primăriei Municipiului Suceava și al 

Consiliului Local Suceava, al Consiliului Județean Suceava, 

precum și al unor firme implicate activ în încurajarea și 

afirmarea tinerilor care se formează în universitatea noastră 

prin competiție. Susținerea partenerilor va contribui la 

reușita acțiunilor propuse, frontul comun astfel creat 

aducând un beneficiu de imagine firmelor respective, 

facultății noastre și, nu în ultimul rând, comunității 

științifice sucevene. 

Prezentarea sistemelor realizate de echipele competitoare ca 

răspuns la tema-proiect propusă de juriu – un adevărat 



spectacol al unor aplicații puse în funcțiune – va avea loc pe 

parcursul zilei de vineri, 25 mai 2018. 

Festivitatea de premiere se va desfășura vineri, 25 mai 2018, 

începând cu ora 16.30, în Aula din corpul E. 

Informații suplimentare pot fi găsite la 

adresa: http://www.hardandsoft.ro/ 

 

 

http://www.hardandsoft.ro/

