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La invitația Domnului Mikhaylo Zushman, Directorul 

Bibliotecii Științifice a Universității Naționale „Yurii 

Fedkovyci” din Cernăuți, o delegație formată din cinci 

reprezentante ale Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava participă, în zilele de 22-23 februarie 2019, la 

Seminarul internațional intitulat Obiectul științific 

reprezentând comoara națională a Ucrainei: stare, 

valorificare, conservare, perspective. Cu această ocazie, va 

fi prezentată comunicarea Comori ale culturii ucrainene în 

colecțiile Bibliotecii „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Potrivit reprezentanților USV, " Participarea se înscrie în 

programul de colaborare între Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Universitatea Națională „Yurii 

Fedkovyci” din Cernăuți, dezvoltând activitățile cuprinse în 

Protocolul de colaborare încheiat între ce două biblioteci 

universitare pe termen nedeterminat. În cadrul acestei 

cooperări, cele două biblioteci realizează schimburi și 

împrumuturi de documente în vederea informării științifice 

a cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor și 

studenților celor două Universități." 

     



Adi Pîrgaru  CSU Suceava a "spart" 

ghinionul și a câștigat 

clar disputa cu Minaur 

Baia Mare 

Crai Nou Sport / pg. 6 În etapa cu numărul 19 a Ligii Naționale de handbal 

masculin, echipa Universității Suceava a reușit să "spargă" 

ghinionul și să obțină prima victorie din retur și din 2019, 

într-o dispută cu o echipă cu care are mari șanse să lupte și 

în play-out, Minaur Baia Mare. Sucevenii au câștigat trei 

puncte forte importante în fața propriilor spectatori, după o 

pauză de șapte etape, scor 29-24.  

Oaspeții au început ai bine partida și au condus cu trei 

goluri diferență, dae mai apoi, universitarii au alergat după 

egalare și au reușit-o în minutul 18, iar la pauză a fost egal, 

16 - 16.  

Universitatea Suceava a gestionat foarte bine ultimele 

minute și s-a distanțat la șase goluri când mai erau mai puțin 

de 3 minute de joc, câștigând 3 punte importante în fața 

propriilor suporteri.  

 

Dănuț 

CHIDOVEȚ 

CSU Suceava a reușit 

prima victorie din 

returul Ligii Zimbrilor 

http://www.obiectivdesuce

ava.ro/sport/csu-suceava-a-

reusit-prima-victorie-din-

returul-ligii-zimbrilor/ 

Sport Echipa antrenată de Adi Chiruț s-a impus miercuri seară, pe 

teren propriu, în fața celor de la Minaur Baia Mare, cu 

scorul de 29-24, într-un meci din etapa a XIX-a a sezonului 

regulat. Cu 6 goluri, Florin Ciubotariu a fost cel mai bun 

marcator din tabără universitarilor. După acest succes, CSU 

Suceava a urcat un loc în clasament, până pe 12. Șase etape. 

Atât le-au trebuit handbaliștilor de la CSU Suceava pentru a 

obține prima victorie în returul Ligii Zimbrilor. Trupa 

condusă de Adrian Chiruț și Iulian Andrei a spart gheața în 

acest an, după ce s-a impus miercuri seară, în sala “Dumitru 

Bernicu”, în fața celor de la Minaur Baia Mare, cu scorul de 



29-24, într-un meci din runda a XIX-a. 

În următoarea rundă, CSU Suceava va evolua miercuri, de 

la ora 18.00, pe terenul liderului clasamentului HC 

Dobrogea Sud Constanța. 

La finalul sezonului regulat, ultimele șase clasate vor intra 

în turneul play-out, unde nu vor mai conta punctele 

acumulate până atunci, ci vor primi un punctaj în funcție de 

loc, astfel că locul 9 va primi 5 puncte, locul 10 – 4 puncte, 

locul 11 – 3 puncte, locul 12 – două puncte, locul 13 – un 

punct, iar ultimul loc va rămâne cu 0 puncte. Ca și anul 

trecut, după turul și returul din play-off, ultimele două 

clasate vor retrograda direct, locurile 3 și 4 vor merge la 

turneul de baraj pentru menținere, iar primele două vor 

rămâne direct în Liga Zimbrilor. 
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Delegație de la 

Biblioteca USV, la un 

important Seminar 

organizat de 

Universitatea din 

Cernăuți 
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din-cernauti/ 

Suceava  La invitația directorului Bibliotecii Științifice a 

Universității Naționale „Yurii Fedkovyci” din Cernăuți, 

Mikhaylo Zushman, o delegație formată din cinci 

reprezentante ale Bibliotecii Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava participă, în zilele de 22-23 februarie 

2019, la Seminarul internațional intitulat „Obiectul științific 

reprezentând comoara națională a Ucrainei: stare, 

valorificare, conservare, perspective”. Cu această ocazie, 

va fi prezentată comunicarea „Comori ale culturii 

ucrainene în colecțiile Bibliotecii „Ștefan cel Mare” din 

Suceava”. 
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O delegație a Bibliotecii 

USV, la Cernăuți 

https://www.radiotop.ro/o-

delegatie-a-bibliotecii-usv-

la-cernauti/ 
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Participare a Bibliotecii 

USV la un seminar 

internațional organizat 

de Biblioteca Științifică 

Universitară din 

Cernăuți 

https://www.newsbucovina

.ro/social/243232/participar

e-a-bibliotecii-usv-la-un-

seminar-international-

organizat-de-biblioteca-

stiintifica-universitara-din-

cernauti 
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Bogdan 

Diaconița 

Cetățenii Republicii 

Moldova vor putea vota 

duminică și la Suceava 

https://www.radioimpactfm

.ro/cetatenii-republicii-

moldova-vor-putea-vota-

duminica-si-la-suceava/ 

Știri Cetățenii Republicii Moldova vor putea vota, duminică, la 

alegerile parlamentare, în incinta Universității Ștefan cel 

Mare Suceava. Secția de votare este organizată de 

Prefectură și USV, paza și ordinea fiind asigurate de 

polițiști și jandarmi. Secții de votare pentru cetățenii 

moldoveni vor mai fi deschise între orele 7 – 21 în 

București, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, 

Iași, Galați, Bacău și Constanța. 

 

 

 


