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Teatrul Fabulinus
(USV) revine cu un
nou spectacol –
”Eu.Tu. Aproape.”
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Miercuri, 8 martie, Teatrul Fabulinus al
Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava pune în
scenă un nou spectacol „EU. TU. APROAPE.”
(după "Almost. Maine." de John Cariani), în regia
lui Ioan Creţescu.

Evenimentul va avea loc de la ora 19.00, în
Auditorium "Joseph Schmidt", preţul unui bilet
fiind de 5 lei pentru studenţi şi elevi şi 10 lei
publicul larg.
Piesa conţine două planuri. Potrivit organizatorilor,
primul plan este despre societatea noastră, despre
ce tinde să devină ea, despre big-brother, despre
faptul că tindem să devenim din persoane doar
simple numere, societate în care cu toţii devenim
simple cifre într-o tranzacţie. O societate în care
rutina de zi cu zi devine lege, o societate în care
uităm să iubim, să comunicăm. În acest prim plan
sunt inserate scene din “Almost. Maine.” de John
Cariani (acesta fiind al doilea plan) prin care eroii,
asemeni unor copii, reînvaţă să trăiască.

Mişcare scenică este semnată Victoria Bucun.



Distribuţie: Mihai Cerneanu, Ana Gubca, Artiom
Ceban, Lilian-Mihai Nistor, Diana Andrieş,
Carolina Neagu, Cerasela Ciobanu, Teodora
Gherasim, Luminiţa Andruh, Artiom Creţ,
Ludmila Mihai, Mihai Halupneac, Anastasiia
Toderishena, Oana Clim, Codruţ Brînzei. Lumini -
Stelian Cuniţchi, sonorizare - Adrian Crăciunescul,
afiş - Anna Moldovan.

Spectacolul este organizat de Casa de Cultură a
Studenţilor Suceava, Universitatea "Ștefan cel
Mare" Suceava şi Asociaţia Cultural-Educativă
"Fabulinus".

D.C. Andrei Gag a ratat
calificarea în finala
Campionatelor
Europene Indoor de
la Belgrad

Obiectiv de Suceava Pg.10

Atletul arădean Andrei Gag a ocupat doar locul 14
în calificările probei de aruncarea greutății din
cadrul Campionatelor Europene de atletism indoor
din Belgrad (Serbia).

Sportivul de 25 de ani legitimat la CSM Arad și
CSU Suceava a aruncat bila la 19.74 de metri,
peste aruncările care i-au adus titlul naţional în sală
(19,39 metri) şi medalia de bronz de la
Balcandiadă (cu 19,65 m), dar insuficient pentru a
prinde primii „8”.

Ultimul calificat în finală a avut 19.99m,
bielorusul Abramchuk, lider fiind neamțul Storl, cu
21.16 metri.



Adi Pîrgaru
Andrei Gag, de la
CSU Suceava, a
ratatcalificarea în
finala probei

Crai Nou Sport

Atletul arădean Andrei Gag a ocupat doar locul 14
în calificările probei de aruncarea greutăţii din
cadrul Campionatelor Europene de atletism indoor
din Belgrad (Serbia). Sportivul de 25 ani legitimat
la CSM Arad şi CSU Suceava a aruncat bila la
19,74 metri, peste aruncările care i-au adus titlul
naţional în sală (19,39 metri) şi medalia de bronz
de la Balcaniadă (cu 19,65 m), dar insuficient
pentru a prinde primii „8”.

Magda
Axon

Șase universitari
suceveni, aleși
membri ai
Consorțiului
Regional de Inovare
Nord-Est

Crai Nou Pg.9

Urmare a procesului de selecţie organizat de către
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
domnul prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian, Prorector
al USV, a fost ales membru titular al Consorţiului
Regional de Inovare (CRI) Nord-Est, iar domnul
prof.univ.dr.ing. Corneliu Octavian Turcu va
ocupa o poziţie de membru supleant.

Această structură va avea un rol decizional cu
privire la elaborarea, avizarea şi operaţionalizarea
Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii
Nord-Est, respectiv a Documentului Cadru pentru
Strategia de Cercetare şi Inovare Regională prin



Specializare Inteligentă, precum şi în avizarea
portofoliului de proiecte care vor primi finanţare
prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 1
„Promovarea Transferului Tehnologic”.

De asemenea, candidatura altor patru universitari
suceveni a fost acceptată pentru ocuparea poziţiei
de membru al Comisiei Consultative Academice.
Este vorba despre prof.univ.dr. Carmen-Eugenia
Năstase (Decan al Facultăţii de Economie şi
Administraţie Publică), prof.univ.dr.ing. Gheorghe
Gutt (Facultatea de Inginerie Alimentară),
prof.univ.dr.ing. Laura Bouriaud (Facultatea de
Silvicultură) şi conf.univ.dr. Costică Roman
(Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie
Publică).

D. Beale Cu o prestație
jenantă, CSU
Suceava a pierdut
partida cu CSM
Focșani

(Sâmbătă 4 martie )

Crai Nou Sport CSU SUCEAVA s-a întors învinsă de la Focșani,
după o partidă în care a uitat parcă handbalul cu
care și-a bucurat de multe ori suporterii în turul
Ligii Naționale.

Într-un meci contând pentru etapa XXI-a, CSM
Focșani – CSU Suceava 23-21 (14-10).

Aruncătorii de greutate Andrei Gag şi Lenuţa
Burueană, de la CSU Suceava, vor face parte din
delegaţia României, care, la sfârşitul acestei



Adi Pîrgaru

Andrei Gag și
Lenuța Burueană, de
la CSU Suceava, vor
reprezenta România
la Campionatele
Europene Indoor

(Sâmbătă 4 martie )

Crai Nou Sport

săptămâni, va participa la Campionatele Europene
de atletism în sală pentru seniori, de la Belgrad.
Gag, care vine din postura de vicecampion
mondial indoor, este unul dintre favoriţii
concursului masculin, în vreme ce tânăra sa colegă
de club, aflată la prima ei competiţie de o
asemenea anvergură, speră să obţină o clasare cât
mai sus.

„Chiar dacă vine după o accidentare care nu i-a
permis să se antreneze în ultima vreme la potenţial
maxim, Andrei îşi propune o clasare pe podium.
Este în creştere de formă, deţine al patrulea
rezultat european al anului, aşa că avem încredere
în capacitatea lui de a aduce o medalie pentru
România. În ceea ce o priveşte pe Lenuţa, la doar
20 de ani ai săi este încă foarte tânără pentru
această probă. Este la început de carieră, însă are o
marjă foarte mare de progres, aşa că o calificare în
finala de la Europene ar fi un rezultat excelent în
acest moment”, a declarat Sorin Raţă, directorul
Clubului Sportiv Universitar din Suceava.

Sub genericul Zilelor

În perioada 6 – 9 martie, cu prilejul împlinirii a 54
de ani de la înființarea Universității „Ștefan cel
Mare”, facultățile, departamentele, Biblioteca
Universității, Centrul de Reușită Universitară și
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USV 2017

Numeroase
manifestări dedicate
împlinirii a 54 de ani
de la înființarea
universității

(Sâmbătă 4 martie )

Crai Nou Actualitate
Casa de Cultură a Studenților organizează o serie
de evenimente sub genericul „Zilele USV 2017”.
Acestea debutează în dimineaţa zilei de 6 martie.

Pe parcursul primelor două zile, Biblioteca va
găzdui „Dialogul Științelor și Artelor la USV”, cu
numeroase lansări de carte științifică, manuale,
cursuri, studii, traduceri, informând publicul
interesat cu ultimele noutăți din diferite domenii de
studiu, înregistrate în colecțiile bibliotecilor din
țară și străinătate. Cu această ocazie, standul de
carte al USV va pune, spre vânzare, numeroase
titluri semnate de universitari suceveni.

Ziua de 7 martie va debuta cu Şedinţa festivă, care
se va desfăşura în intervalul 9-10.30, în
Auditoriumul „Joseph Schmidt”. Aceasta va fi
urmată de vernisajul unei expoziții inedite, care va
avea loc cu începere de la ora 10.30, la Galeria de
Artă din Corpul A: „Carte și Arte la USV”, cu
autori și artiști din universitatea suceveană. Un
moment muzical va fi susținut de către studenț i ai
USV.

Tot în ziua de 7 martie, Departamentul de Ştiinţe
Umane şi Social-Politice din cadrul Facultăţii de
Istorie şi Geografie va organiza sesiunea de
comunicări ştiinţifice Alma Mater Sucevensis,
ediţia XXI, iar Departamentul de Contabilitate,
Audit şi Finanţe din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică propune o
masă rotundă pe tema inserţiei pe piaţa muncii a



absolvenţilor din domeniul financiar-contabil. În
după-amiaza aceleiași zile, cei interesaţi pot
participa la o dezbatere pe marginea problemelor
actuale în domeniul juridic, organizată de
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative.

Teatrul Fabulinus va avea premiera piesei „Eu. Tu.
Aproape”, o adaptare după „Almost Maine” de
John Cariani, în ziua de 8 martie, cu începere de la
ora 19, pe scena Auditoriumului „Joseph
Schmidt”.

Joi, 9 martie, cu începere de la ora 12, Facultatea
de Silvicultură ne invită la decernarea titlului de
Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr.ing.
Nicoale Boş, ceremonie care se va desfăşura în
Amfiteatrul „Dimitrie Leonida” din Corpul D.

Seria evenimentelor va fi încheiată cu un spectacol
de varietăţi susţinut de trupa Icarus, Mihai Boicu şi
Ansamblul Artistic Studenţesc Arcanul USV
(împreună cu solişti şi invitaţi). Intrarea este liberă.

_________ Zilele USV, marcate
prin manifestări
organizate în
perioada 6 – 9 martie
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