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CSU Suceava începe play-out-ul Ligii Zimbrilor la handbal 

masculin teren propriu, trupa condusă de Adrian Chiruț și Iulian 

Andrei urmând să primească mâine, de la orele 18.00, vizita celor 

de la CSM Bacău. 

Universitarii încep turneul pentru menținerea pe prima scenă de 

pe un loc neretrogradabil și au șansa să mărească diferența de 

puncte față de principalele urmăritoare cu o victorie în prima 

etapă. „Am intrat în play-out de pe locul pe care ni l-am dorit. 

Plecăm cu patru puncte, iar programarea meciurilor este în regulă. 

Începem cu un joc acasă în care avem victoria la îndemână. Sper 

să mărim diferența de puncte față de echipele din urma noastră 

după această primă etapă. Pentru asta este nevoie de mobilizare și 

profesionalism. Victoriile nu vor veni fără muncă”, a declarat 

antrenorul formației sucevene Adrian Chiruț. 
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La sfârșitul acestei săptămâni, CSU Suceava va începe parcursul 

ei în turneul play-out al Ligii Naționale de handbal masculin. 

După o tragere la sorți de pomină, sucevenii jucând în primele 

runde cu „greii” campionatului, și abia pe sfârșit cu cei de aceiași 

calibru, elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei, au ajuns 

totuși într-o poziție acceptabilă în play-out. 

Deși și-au făcut planuri de „mărire”, handbaliștii suceveni, care 

sunt obișniuț icu lupta, au realizat faptul că se vor bate pentru 

menținerea în primul eșalon valoric. 



„Am ajuns în play-out, sigur nu ne-am dorit să fim aici, dar avem 

capacitatea să ne luptăm cu cei din această zonă. Regulile sunt 

simple și nivelul apropiat, în mod cert maramureșenii au pierdut 

și în acest moment totul este posibil. 

Noi avem un colectiv unit și putem să ne luptăm la victorie la 

fiecare meci. Totuși, primul meci este cel mai important și este 

esențial pentru noi să începem cu dreptul. Avem o revanșă de luat 

față de CSM Bacău și vom realiza acest lucru” a decalarat 

veteranul lotului CSU Suceava, Florin Ciubotariu. 
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Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava organizează sâmbătă, 6 aprilie a.c., 

începând cu ora 8:00, în Atriumul și Aula din corpul E, prima 

ediţie a manifestării științifice studențești pentru crearea de 

produse alimentare inovative FIA FOOD FEST 2019. Competiţia, 

care se desfăşoară sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale, se 



adresează tuturor studenţilor înscrişi la programele de studiu de 

licenţă și masterat. 

Potrivit organizatorilor, concursul are drept scop încurajarea 

creativităţii studenţilor în dezvoltarea de produse alimentare 

inovative, destinate consumului uman. În competiţie s-au înscris 

39 de echipe. Studenţii vor prezenta doar produse care pot fi 

industrializate. 

Cele mai bune produse vor fi premiate de un juriu format din 

reprezentaţii unor companii din industria alimentară: Alexandrion 

Group România, S.C. Enzymes & Derivates S.A. Neamţ, S.C. 

Mărţişorul Com SRL Cacica, S.C. Tudia Lactate S.R.L. Suceava, 

S. C. Mopan S.A. Suceava, S. C. Killer S.R.L. Horodnic de Jos, 

S. C. Bermas S. A. Suceava şi Selgros Cash & Carry România. 
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Joi, 4 aprilie 

Conferinţa cu tema „Despre discernământ”, la USV Suceava 

ASCOR Suceava şi Bucovina Profundă Suceava au bucuria de a 

vă invita la conferinţa cu tema „Despre discernământ”, ţinută de 

protosinghel Iustin Petre - stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan 

Casian” – Dobrogea. Evenimentul va avea loc joi, 4 aprilie, de la 

ora 18.00, în Aula din Corpul E (Universitatea „Ştefan cel Mare”). 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

 

„Cerere în căsătorie”, de A.P. Cehov, pe scena Universităţii 

„Ştefan cel Mare” 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii „Ştefan cel 

Mare” invită sucevenii să vizioneze o comedie de mare succes 

„Cerere în căsătorie”, de A.P. Cehov, spectacol pus în scenă de 

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani. Acesta va fi găzduit de 

Auditorium „Joseph Schmidt” (str. Universităţii, nr. 13), joi, 4 

aprilie, de la ora 19.00. 



Regia artistică şi ilustraţia muzicală sunt semnate de Mihai Donţu, 

scenografia - Mihai Pastramagiu, distribuţia: Cezar Amitroaei, 

Silvia Răileanu, Dragoş Radu. Preţul unui bilet este de 20 de lei 

sau 10 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari. Bilete şi informaţii 

pe www.ccs-sv.ro. 

În „Cerere în căsătorie”, Anton Pavlovici Cehov surprinde 

iniţiativa lăudabilă a lui Ivan Vasilievici Lomov, care doreşte să 

se însoare cu fiica vecinului său. Însă, departe de romantismul şi 

armonia care se presupune că ar trebui să guverneze un astfel de 

moment unic, cei doi potenţiali miri se ceartă aprig din motive 

derizorii. 

Miercuri, 10 aprilie 

Casa de Cultură a Studenţilor aduce la Suceava comedia „Amantul 

înşelat” 

Casa de Cultură a Studenţilor Suceava aduce pe scena 

Universităţii „Ştefan cel Mare” comedia „Amantul înşelat”, de 

Orlin Diakov. 

Spectacolul este programat miercuri, 10 aprilie, de la ora 19.00, în 

Auditorium „Joseph Schmidt” (str. Universităţii, nr. 13). 

Regia - Sorin Misirianţu, distribuţie - Sorin Misirianţu şi Ioan 

Isaiu. 

Preţul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru elevi, studenţi 

şi pensionari. Bilete şi informaţii pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro 

sau la 0752 092 606. 

Potrivit organizatorilor, „«Amantul înşelat», de Orlin Diakov, este 

o comedie năucitoare, a la Tarantino, care abordează lupta dintre 

doi bărbaţi pentru femeia care face parte din destinul amândurora. 

O întâlnire în parc între soţ şi amant şi o oră de haz pe seama luptei 

fără scrupule dintre cei doi”. 

http://www.ccs-sv.ro/


 

 

 


