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Evenimente 

 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava găzduiește joi, 11 

octombrie a.c., de la ora 10.30, în Auditorium „Joseph 

Schmidt”, conferința „Smart Start USA – Soluții eficiente de 

finanțare pentru internaționalizarea afacerilor românești”. 

Potrivit organizatorilor, programul Smart Start USA urmărește 

finanțarea și facilitarea accesului unui număr de cel puțin 

10.000 de IMM-uri și antreprenori români, anual, pe piețele 

internaționale, atenția principală fiind acordată pieței Statelor 

Unite ale Americii. 

„Într-o primă etapă, mediul de afaceri român va avea 

posibilitatea de a intra în contact direct cu realitățile pieței 

americane, în acest moment, prea puțin cunoscută în România. 

Prin intermediul programului societățile comerciale cu capital 

românesc vor fi conectate la oportunități concrete de dezvoltare 

profitabilă a business-ului și de extindere a brand-urilor proprii 

în medii economice dinamice și competitive”, a menționat sursa 

citată. 

Bugetul alocat finanțărilor companiilor cu capital românesc, 

prin intermediul Smart Start USA, este de 500 mil. dolari. 

Evenimentul este organizat de Fundația Laufer, Camera de 

Comerț și Industrie a României, Academia de Studii Economice 



din București, împreună cu partenerii de implementare ai 

programului Smart Start USA. 
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Echipa de handbal a Universităţii Suceava rămâne fără punct în 

meciurile din deplasare în acest sezon al Ligii Naţionale, după 

ce aseară, în runda a şasea, a cedat cu scorul de 27 – 32, pe 

terenul celor de la Minaur Baia Mare. Începutul de meci a fost 

unul echilibrat, dar după 12 minute de joc Universitatea a primit 

3 eliminări la rând de două minute şi echilibrul s-a rupt şi pe 

fondul ratărilor şi greşelilor personale din tabăra studenţilor. 

După 20 de minute, gazdele avea un avantaj de şase goluri şi 

mai apoi opt, iar la pauză a fost 16 – 10 pentru Minaur. În 

partea a doua, sucevenii au luptat să micşoreze handicapul şi au 

reuşit după opt minute să se apropie la două goluri, diferenţă ce 

s-a păstrat minute bune, dar mai apoi a venit un cartonaş roşu 

primit de Burlacu, dar şi alte greşeli în atac, iar băimărenii s-au 

distanţat decisiv şi s-au impus la cinci goluri. 

„Am făcut o primă repriză foarte modestă, mai ales în apărare, 

unde nu s-a jucat aproape nimic din ce-am discutat. În partea a 

doua, când să ne revenim şi în momente în care ne-a mers şi 



poarta, a venit şi cartonaşul roşu al lui Burlacu, dar şi mingi 

aruncate prea repede la poarta adversă, unde portarul lor a fost 

la post. Am avut şi 8 eliminări faţă de doar patru ale lor, două 

fiind deja când s-au desprins pe final de joc, şi asta a contat, 16 

minute în inferioritate. Nu sunt mulţumit de jocul nostru, şi aşa 

s-a întâmplat de fiecare dată în acest sezon, după jocuri bune 

acasă am evoluat modest în deplasare şi nu înţeleg de ce”, a 

explicat antrenorul Adrian Chiruţ.   

În meciul de la Baia Mare, pentru CSU din Suceava au marcat: 

Siamatas (1), Burlacu (5), Adomnicăi (4), Târzioru (8), Ionescu 

(2), Costea (2), Lakovik (2) şi Baican (3).  

În următorul meci, pe 17 octombrie, Universitatea va juca în 

Cupa României la Sânnicolau Mare, iar pe 20 octombrie, acasă, 

în campionat, cu AHC Dobrogea Sud. 
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Conferinţa „O sută de ani de traduceri în limba română (1918-

2018)”, la USV 

În cadrul manifestărilor de celebrare a Centenarului Marii Uniri, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), Facultatea 

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Centrul de cercetări „Inter 

Litteras” şi Centrul de Cercetări „Analiza discursului”, în 

colaborare cu CRU – Centre de Réussite Universitaire – USV şi 

Biblioteca USV, organizează pe 11 şi 12 octombrie 2018, în 

Aula din Corpul E, Conferinţa Internaţională „O sută de ani de 



traduceri în limba română (1918-2018)”. 

Vineri, 12 octombrie 

Lansarea cărţii „Imperiul Sacru. Mănăstiri şi biserici din nordul 

Moldovei”, ediţia a doua 

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) 

şi Lectoratul de limba română al USV de la Cernăuţi 

organizează lansarea cărţii „Imperiul Sacru. Mănăstiri şi biserici 

din nordul Moldovei”, ediţia a doua, revizuită, a scriitorului şi 

artistului plastic sucevean Constantin Severin. Cartea a apărut 

recent la editura Agnos din Sibiu, fondată de jurnalistul şi 

scriitorul bucovinean Romeo Petraşciuc, şi este prefaţată de 

cunoscutul scriitor şi preot Constantin Hrehor, iar editorul ei 

este prestigiosul teolog şi scriitor Constantin Necula, originar 

tot din Bucovina. 

Evenimentul dedicat Centenarului Unirii va avea loc vineri, 12 

octombrie 2018, începând cu ora 12.00, în Sala de Lectură a 

Bibliotecii USV, din corpul E. Volumul va fi prezentat de 

scriitorii Constantin Hrehor şi Gina Puică, iar moderatoarea 

acţiunii va fi prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, 

coordonatorul Bibliotecii USV. 

Luni, 15 octombrie 

„Concert în 4”, cu Ada Milea şi invitaţii săi 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” Suceava (USV) organizează luni, 15 octombrie, 

"Concert în 4", spectacol susţinut de Ada Milea, Bobo 

Burlăcianu (Fără Zahăr), Anca Hanu şi Cristi Rigman. 



Evenimentul va avea loc în Auditoriumul ”Joseph Schmidt”, 

din strada Universităţii, nr. 13, de la ora 19.00. 

„O etalare de ironie, umor, voce, chitară şi percuţii într-un 

spectacol pe care nu trebuie să-l ratezi”, transmit organizatorii. 

Preţul unui bilet este de 30 lei şi acestea se pot achiziţiona şi 

online, de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. Preţul unui bilet 

pentru studenţi, elevi şi pensionari este de 15 lei. Informaţii 

suplimentare la 0752 092 606. 

 

 

 


