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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava organizează miercuri, 20 iunie 

a.c., de la ora 19.00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt”, un 

concert al trupei germane Gerdband. 

„Aflată în turneu în România, trupa vine să cânte cele mai 

apreciate piese de pe cel mai recent album, Nevertheless, 

care propune un amestec interesant de Jazz modern, îmbinat 

cu sunete parțial clasice, parțial pop. La baza acestora stau 

teme antrenante și improvizații complexe. Compozitorul și 

liderul trupei a creat ceva diferit, și împreună cu basistul 

Mario Fadani și percuționistul Dirik Schligen, creează ceva 

special și prețios. Rezultatul este un album care de la prima 

până la ultima notă, oferă plăcere și captivează prin 

profunzimea lui”, au anunțat organizatorii evenimentului. 

Potrivit acestora, Gerdband este o formație excepțională, 

care generează un sunet distinctiv. Toți cei trei membri ai 

trupei sunt specialiști în tehnică și improvizație, cu o 

pasiune profundă pentru instrumentele lor. Trioul 

interpretează exclusiv compozițiile originale ale lui Gerd 

Baier, ceea ce permite dezvoltarea propriilor idei muzicale 

ale tuturor membrilor. 



Prețul unui bilet este de 10 lei pentru publicul larg și de 5 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari. Biletele se pot 

achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților și on-

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

 

 

 

A.D. 

 

 

 

Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava va 

construi o grădiniță în 

Campusul de la Moara 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.11 

 

Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a anunțat, vineri, 

că instituția de învățământ superior va construi o grădiniță 

în Campusul de la Moara. 

„Cu finanțare dintr-un împrumut al Băncii Europene pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, vom construi o grădinița în 

Campusul II, ca bază practică și de cercetare pentru 

Facultatea de Șiințe ale Educației”, a spus Dimian. 

El a precizat că acesta este al doilea obiectiv din Campusul 

II al universității după ce, în martie, universitatea a predat 1 

ha de teren Companiei Naționale de Investiții, împreună cu 

documentația necesară, pentru construcția unui Cămin 

studențesc. 

„Lucrările la ambele obiective ar trebui să înceapă, cel 

târziu, în primăvara anului viitor”, a menționat rectorul 

interimar al USV, Mihai Dimian. 
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Oferta educațională a Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava ar putea fi promovată, timp de un an de zile, 

gratuit, pe două dintre autobuzele TPL care circulă zilnic cu 



 un an 

 

 

 

 

călători, pe traseele din municipiul reședință de județ. 

O solicitare în acest sens a fost trimisă, de către conducerea 

USV, Primăriei Suceava, motivând că acest sprijin ar avea 

un efect benefic municipiului, prin atragerea unui număr 

mai mare de studenți. 

Autobuzele Irisbus – Iveco sunt în proprietatea 

municipalității sucevene, fiind date în gestiune TPL-ului, 

prin contractul de concesionare a serviciului de transport 

public local. 

Solicitarea către Consiliul Local și către executivul 

Primăriei Suceava a fost făcută de către ordonatorul de 

credite al USV, Mihai Dimian, care a făcut referire și la un 

program similar care se desfășoară în Iași, unde a fost 

înființat și un Traseu Universitar, care, pe lângă promovarea 

ofertelor universitare, are și opriri la fiecare universitate. 

 

 

 

D.P. 

 

 

 

USV își promovează 

oferta educațională cu 

ajutorul autobuzelor 

TLP 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Pg.2 

 

Pentru a promova oferta educațională și facilitățile pe care 

USV le oferă, rectorul Mihai Dimian a solicitat conducerii 

Primăriei Suceava să asigure publicitatea gratuită pe două 

sau mai multe autobuze. 

„Considerăm că acest sprijin ar avea un efect benefic asupra 

noastră, a tuturor, întrucât un număr mare de studenți, dar și 

efervescența specific studențească contribuie la bunăstarea 

și prosperitatea întregului municipiu”,  a transmis rectorul 

USV, Mihai Dimian. 



Acesta a precizat și faptul că în Centrul universitar Iași 

există un program comun între universități, Primărie și 

Compania de transport public local, denumit Traseul 

Universitar, prin care se promovează oferta universitară a 

centrului, având totodată și opriri la fiecare universitate. 

Darie Romaniuc, directorul TPL Suceava, a transmis că este 

de acord ca pentru un timp limitat, stabilit de către Consiliul 

Local Suceava, să pună la dispoziție două autobuze pentru 

promovarea ofertei educaționale și a facilităților 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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În această perioadă de vacanţă competiţională, oficialii 

echipei de handbal de la Universitatea Suceava poartă 

discuţii cu mai mulţi jucători pentru a aduce un plus de forţă 

şi experienţă echipei în noul sezon al Ligii Naţionale. Unul 

dintre cei mai buni interi dreapta din România, suceveanul 

Cristian Adomnicăi, s-a întors acasă şi va juca din nou 

pentru echipa Universităţii Suceava, acesta fiind şi cel mai 

bun transfer din această vară a echipei universitare. După 

mai multe negocieri cu Adomnicăi, oficialii clubului 

sucevean au reuşit să semneze o înţelegere cu proaspătul 

câştigător al Cupei Challenge şi medaliat cu bronz în Liga 

Naţională cu Potaissa Turda. 

„Am o anumită vârstă şi cred că cel mai bine e acasă. Am 

avut mai multe oferte din ţară, dar în acelaşi timp Suceava 

mi-a propus o înţelegere apropiată de celelalte şi am decis 



să mă întorc acasă şi să joc din nou şi să ajut Universitatea 

Suceava, nu alte echipe din ţară. În plus am un copil ce mai 

are un an în grupa mare şi vreau să înceapă şcoala aici, în 

Suceava, adică să aibă o stabilitate. Sper să ajut cât mai mult 

echipa unde am jucat cinci ani de zile şi unde am avut parte 

de performanţe frumoase”, a explicat Cristian Adomnicăi.  

În vârstă de 37 de ani, Adomnicăi a început handbalul în 

anul 1994 la Liceul cu Program Sportiv Suceava cu Gabi 

Senciuc, la juniori reuşind să câştige trei medalii naţionale 

de bronz şi una de argint. La seniori a jucat patru ani la 

Timişoara, din 1999 până-n 2003, iar mai apoi un an la 

Fibrex Săvineşti, echipă cu care a câştigat Cupa României. 

Mai apoi, Cristian a evoluat doi ani la Reşiţa, iar în 2006 s-a 

întors la Suceava, unde a jucat cinci ani, timp în care a 

câştigat bronzul naţional şi a jucat finala Cupei Challenge. 

În 2001 a plecat la Odorhei, unde a rămas doi ani, iar în 

ultimii cinci ani a evoluat pentru Potaissa Turda, formaţie 

cu care a câştigat trei medalii de bronz în Liga Naţională, 

ultima în acest an, când a obţinut şi trofeul Challenge Cup. 

 

 


