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Sucevenii curioși să afle cum funcţionează lucrurile, ce impact 

are ştiinţa în viața de zi cu zi, ce înseamnă să fii cercetător și cât 

de interesantă poate fi munca de cercetare sunt invitați vineri, de 

la ora 16.00, la „Noaptea Cercetătorilor”. 

 Ediția 2018 a evenimentului ştiinţific se va desfășura pe platoul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV). 

Participanții au ocazia să ia parte la activități, să cunoască 

oamenii din spatele experimentelor și să participe la workshopuri 

și concursuri. 

Atelierele și standurile vor fi organizate în trei secțiuni: Zona 

Hands - On (Astronomie și astrofizică, Speologie – o lume 

paralelă, Mașina electrică, Imprimata 3D, Mână robotică, Vârsta 

Pădurii, Robotică și mecatronică etc.), Zona Agora (Filme 

ştiinţifice 3D & 2D, Spectacole de Planetariu, Expo Inventica 

etc.) și Zona Sci Fun (Reciclare creativă, Scrable și șah uriaș, 

Demonstrații de Touchball, jocuri creative pentru cei mici etc.). 

Programul complet al manifestării poate fi consultat la 

https://www.noapteacercetatorilor.eu/suceava. 

Evenimentele de popularizare a ştiinţei au loc, vineri, în peste 20 

orașe din România. 

Potrivit organizatorilor, „«Noaptea Cercetătorilor» își propune să 

arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător. Primul 

eveniment «Noaptea Cercetătorilor» a fost organizat în 2005 şi a 



atras până acum peste 1,5 milioane de vizitatori. Evenimentul 

oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a intra în legătură cu publicul, 

iar vizitatorilor ocazia de a descoperi universul ştiinţei. Proiectul 

se adresează minţilor curioase și tinerilor care doresc să înceapă 

o carieră în cercetare”. 

În Suceava, evenimentul este organizat de Universitatea „Ștefan 

cel Mare”, Societatea Știintifică „Cygnus”, Inspectoratul Școlar 

Suceava, Primăria Suceava, cu sprijinul Muzeului Bucovinei, 

Europe Direct, Colegiului „Petru Rareș” Suceava, Brenntag. 
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După trei meciuri cu echipe ce se bat pentru podium în acest 

sezon, mâine, de la ora 17.00, echipa de handbal a Universității 

Suceava are o întâlnire mai accesibilă la prima vedere, pe terenul 

uneia din echipele promovate în vară, CS HC Buzău 2012. Cu 

toate că întâlnesc o echipă nou promovată, sucevenii cred că vor 

avea o misiune grea în fața unui adversar ce și-a adus în vară 

jucători experimentați de la echipe de top din România.   

„După părerea mea ne așteaptă un meci foarte greu la Buzău. 

Deși este o echipă nou promovată, în vară a făcut transferuri 

foarte bune și și-a adus foști campioni naționali și foști 

golgheteri ai României, care îmbină foarte bine experiența cu 

tinerețea și formează un grup unit. Noi mergem să câștigăm cele 

trei puncte și cred că totul va depinde de noi. Am mai jucat anul 

ăsta cu ei la turneul de la Bacău și i-am învins la patru goluri, dar 

meciul de sâmbătă va fi cu totul altfel. I-am simțit puternici și 

agresivi în apărare, dar cred că putem depăși acele momente și să 

fim superiori. Trebuie să ne apărăm foarte bine și față de alte 



meciuri trebuie să ducem mai bine faza a doua și contraatacul”, a 

explicat interul Adrian Târzioru. 

Pentru acest meci, Mihai Sandu va fi indisponibil în continuare 

după accidentarea la gleznă din meciul cu Dinamo, una mai 

gravă decât a părut la prima vedere, dar care din fericire nu 

necesită o intervenție chirurgicală. 
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CSU Suceava a avut un program infernal în primele trei runde 

din acest sezon competițional, la fel cum a fost și în ultimele 

stagiuni. Sucevenii pregătiți de Adrian Chiruț și Iulian Andrei au 

avut parte de dispute de pomină cu CSM București, Potaissa 

Turda și Dinamo. De data aceasta, echipa suceveană a scos un 

singur punct din egalul cu campioana României, Dinamo 

București. 

Egalul, nemeritat pentru bucureșteni, a creat o atmosferă pozitivă 

în cadrul lotului grupării sucevene în perspectiva duelului cu HC 

Buzău. Formația buzoiană are un lot deosebit cu jucători cu 

experiență și o conducere ”specială” formată din ”meseriași” în 

handbal. 

„Ne așteaptă un meci greu la Buzău pentru că ne vom întâlni cu 

o grupare care dorește să-și apere șansa acasă. Știm că au o 

combinație interesantă de experiență și tinerețe, dar noi mergem 

acolo să câștigăm” a spus golgheterul echipei CSU Suceava, 

Adrian Tîrzioru. 

Pentru moment, CSU Suceava are doar un singur punct în 

clasament, dar, ca și adversara ei, vrea primele trei puncte în 



campionat dintr-o victorie la fel ca și HC Buzău. 

„Fără îndoială ne vom bate cu cei de la HC Buzău. Știm că au o 

apărare agresivă și masivă, însă noi cred că avem experiența 

necesară pentru a depăși acest impediment. 

La acest meci vom putea conta și pe sprijinul sârbului Lakovici, 

chiar dacă nu vom putea miza pe Sandu Mihai, accidentat mai 

grav la gleznă. Trebuie să câștigăm acest meci pentru că avem 

toate atuurile, liniște financiară, pentru care mulțumim 

susținătorilor noștri și o creștere de formă în ultimul joc” a fost 

de părere și antrenorul celor de la CSU Suceava, Adrian Chiruț. 
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