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Miercuri, 29 noiembrie, începând cu ora 19:00, Asociația 

Studenților din Universitatea Suceava, în parteneriat cu 

Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a 

Studenților Suceava, organizează Balului Bobocilor USV 

2017. Locația evenimentului va fi, ca de obicei, Casa de 

Cultură a Sindicatelor. 

Tema din acest an este intitulată „Gods of Egypt” și are ca 

protagoniști 10 perechi de boboci energici și entuziaști, 

care sunt gata să-și pună în joc eleganța, carisma și 

aptitudinile cele mai speciale pentru a câștiga mult 

râvnitele titluri de Miss și Mister Boboc. 

Balul Bobocilor din acest an îi va avea ca invitați speciali 

pe Speak și Libelula. 

Spectacolul va fi transmis live pe www.monitorulsv.ro. 

Imediat după mult așteptatul spectacol, toți cei care vor să 

îi sărbătorească pe câștigători sunt invitați la un after party 

în Versus Bar & Restaurant. 

Biletele au fost puse în vânzare începând de luni, 13 

http://www.monitorulsv.ro/


noiembrie. Prețul biletului pentru spectacol este de 25 lei. 

Mai multe informații puteți găsi pe www.asusv.ro sau pe 

pagina de Facebook: www.facebook.com/asussv.ro.  
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Aflaţi într-o situaţie destul de delicată în clasament, dar nu 

una decisivă, handbaliştii echipei CSU Suceava au un nou 

meci foarte important în lupta pentru menţinerea în Liga 

Naţională, mâine, 16 noiembrie, de la ora 18.00, când vor 

întâlni în faţa propriilor suporteri Minaurul din Baia Mare. 

Echipa pregătită de Adi Chiruţ şi Iulian Andrei se 

confruntă în continuare cu problema accidentărilor, joi 

lipsind din lot portarul Cristian Tcaciuc, Bodan 

Şoldănescu şi Sebastian Polocoşer. O veste bună ar fi 

revenirea la antrenamente a lui Gabi Burlacu, jucător ce 

nu este pregătit 100%, dar îşi va putea ajuta echipa la linia 

de 9 metri.  

Principalul marcator al studenţilor, Adi Târzioru, speră ca 

la meciul cu Baia Mare, Universitatea să aibă un ritm mult 

mai alert, mai ales în atac, acolo unde a suferit la ultimul 

meci. 

„Vom avea un meci greu cu Baia Mare, mai greu decât în 

ultima etapă. Mă bucur că şi-a revenit şi Gabi Burlacu şi 

cu siguranţă vom fi mult mai puternici, cu fiecare jucător 

ce revine. Cred că este un meci de şase puncte pentru 

ambele echipe. Noi o să încercăm să jucăm cât mai bine şi 

să nu repetăm greşelile de la Făgăraş, meci în care am 

http://www.facebook.com/asussv.ro


avut un atac foarte lent şi destul de static, iar la final să 

obţinem cele trei puncte”, a declarat Târzioru.          

Un alt jucător foarte important al universitarilor, Alin 

Petrea, speră ca echipa să revină la jocul spectaculos şi 

eficient. 

Tehnicianul studenţilor, Adi Chiruţ, îşi doreşte ca echipa 

suceveană să facă un meci cât mai bun cu băimărenii şi să 

câştige trei puncte foarte importante. 

„Cred că Baia Mare este o echipă mult mai bună decât cea 

de la Făgăraş, cu care am avut meci în ultima etapă, dar 

avem atuul terenului propriu şi trebuie să dăm totul pentru 

a câştiga. Cred că Minaurul va face parte din partea de jos 

a clasamentului, în play-out, iar punctele câştigate cu ei 

ne-ar ajuta în partea a doua a campionatului, unde se va da 

lupta pentru menţinerea în Liga Naţională. 

Din păcate suferim în continuare din cauza accidentărilor 

din lot şi aşa destul de subţire, iar asta se vede în jocul 

nostru. Avem mai multe meciuri de când o parte din 

jucători joacă aproape tot meciul şi acumulează o oboseală 

mai mare, în ultimele meciuri făcându-se diferenţa în 

partea a doua, tocmai din această cauză. Uşor-uşor revin şi 

cei accidentaţi şi până la finalul campionatului trebuie să 

adunăm cât mai multe puncte, mai ales cu echipele ce au 

şanse să ajungă în play-out”, a explicat Adi Chiruţ. 

 Antrenorul Universităţii a făcut un apel către suporteri, 

pentru a veni în număr cât mai mare la meci şi pentru a 

susţine şi împinge echipa spre o victorie.    
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Sucevenii iubitori de teatru au ocazia să vadă un nou 

spectacol pe scena Auditoriumului ”Joseph Schmidt”, 

astăzi, începând cu ora 19.00. Este vorba despre “Cyrano 

de Bergerac, poate…”, construit pe povestea actorului 

Albu din “Larry Thompson sau tragedia unei tinereţi” de 

Dusan Kovacevic. Potrivit organizatorilor, acest text are 

cea mai mare pondere în spectacol. Regia este semnată de 

Adrian Iclenzan. Distribuția: Cătălin Ștefan Mîndru. 

Spectacolul mai cuprinde monologuri din “Sexul femeii 

ca un câmp de luptă în Bosnia”, de Matei Vişniec, “Ursul” 

şi “Cântec de lebădă”, de A.P. Cehov, “Regele Lear”, de 

William Shakespeare, şi “Cyrano de Bergerac”, de 

Edmond Rostand. 

„Un one man show tragi-comic în care îl aşteptăm pe 

Ştefan, împreună cu actorul Albu, care devine ad-hoc şi 

spontan un entertainer ce ne face să uităm că, de fapt, am 

venit la alt spectacol. Poate fi considerat şi ca un manifest 

împotriva oamenilor ce nu se mai bucură de teatru şi îl 

consideră un job chinuitor, dar nu este un manifest, ci îşi 

are puterea tocmai în bucuria lui Albu (veşnicul figurant) 

de a juca”, informează Casa de Cultură a Studenților din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

organizatorii evenimentului. Prețul unui bilet este de 5 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari. Biletele pot fi 

achiziționate de la sediul Casei de Cultură a Studenților 

Suceava. Prețul unui bilet întreg este de 10 lei și se poate 



achiziționa și online de pe ccs-sv.ro. 
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Miercuri, 15 noiembrie 2017, Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a 

Studenților, organizează vernisajul expoziţiei„Zmeul 

pestriț”, activitate cuprinsă în cadrul proiectului „Zmeu în 

zbor”. 

Potrivit organizatorilor, „evenimentul se adresează în 

special studenților și are ca obiective dezvoltarea 

potențialului creator, creșterea încrederii în sine și a 

capacității de cooperare cu ceilalți”. 

Evenimentul cuprinde o expoziție de picturi realizate de 

elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, 

sub îndrumarea prof. Raluca Schipor, un microrecital și o 

dezbatere cu privire la semnificația „zmeului” și 

implicațiile lui în pictură. Activităţile se vor desfășura la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în atrium, 

corpul E, începând cu ora 18. 

„Zmeul pestriţ” îi va încuraja pe toți cei prezenți să-și 

construiască propriul zmeu de hârtie, ajutați de tinerii 

voluntari. 

 

     



Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Concert de blues cu Rareș 

Totu, la USV 

 

www.monitorulsv.ro Ultima oră 

local 

 

Casa de Cultură a Studenților organizează marți, 21 

noiembrie, concertul de blues „Midnight sun”, susținut de 

Rareș Totu, feat. Dean Bowman (SUA), . Evenimentul se 

va desfășura în Auditorium ”Joseph Schmidt”, de la ora 

19.00. Prețul unui bilet este de 10 lei pentru studenți, elevi 

și pensionari, acestea putând fi achiziționate de la sediul 

instituției. Prețul unui bilet întreg este de 20 lei și poate fi 

procurat și on-line de pe ccs-sv.ro. 
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Concert de muzică clasică al 

Universității de Arte 

„George Enescu” Iași 
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Ultima oră 

local 

 

 

Orchestra de cameră a Universității Naționale de Arte 

„George Enescu” Iași va susține un concert de muzică 

clasică, miercuri, 22 noiembrie, în Auditorium ”Joseph 

Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare”. Spectacolul 

va începe la ora 19.00, fiind organizat de Casa de Cultură 

a Studenților. Din program: W. A. Mozart - Divertisment 

KV 136, Benjamin Britten - Simfonia Simpla op. 4, Josef 

Suk - Serenada pentru Orchestra de Coarde op.6. 

Coordonator – prof. univ. dr. Elena Ovanescu, conducător 

orchestră – asist. univ. dr. Tudor Bogdan Bolnavu, 

prezentare – Sara Stroici.Prețul unui bilet este de 10 lei 

pentru studenți, elevi și pensionari (se pot achiziționa de la 

sediul Case de Cultură a Studenților).Prețul unui bilet 

întreg este de 20 le (on-line pe www.ccs-sv.ro).  
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USV își va sărbători bobocii 

pe 29 noiembrie, într-un 

spectacol cu tema Gods of 

Egypt 

Obiectiv de Suceava 

 

Pg.2 Balul Bobocilor din acest an îi va avea ca invitați speciali 

pe SPEAK și Libelula. Biletele au fost puse în vânzare 

începând de luni, 13 noiembrie u prețul biletului pentru 

spectacol este de 25 de lei. 

Miercuri, 29 noiembrie 2017, începând cu ora 19:00, 

Asociația Studenților din Universitatea Suceava, în 

parteneriat cu Universitatea “Stefan cel Mare” și Casa de 

Cultură a Studenților Suceava, organizează Balului 

Bobocilor USV 2017. Locația evenimentului va fi, ca de 

obicei, Casa de Cultură a Sindicatelor. 

Tema din acest an este intitulată Gods of Egypt și are ca 

protagoniști 10 perechi de boboci care sunt gata să-și pună 

în joc eleganța, carisma și aptitudinile cele mai speciale 

pentru a câștiga mult râvnitul titlu de Miss și Mister 

Boboc. Balul Bobocilor din acest an îi va avea ca invitați 

speciali pe SPEAK și Libelula. Biletele au fost puse în 

vânzare începând de luni, 13 noiembrie. Prețul biletului 

pentru spectacol este de 25 de lei. 
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Handbaliștii echipei CSU Suceava au un nou meci foarte 

important în lupta pentru menţinerea în Liga Naţională, 

mâine, 16 noiembrie, de la ora 18.00, când vor întâlni în 

faţa propriilor suporteri Minaurul din Baia Mare. Echipa 

pregătită de Adi Chiruţ şi Iulian Andrei se confruntă în 

continuare cu problema accidentărilor, joi lipsind din lot 

portarul Cristian Tcaciuc, Bodan Şoldănescu şi Sebastian 



Polocoşer. O veste bună ar fi revenirea la antrenamente a 

lui Gabi Burlacu, jucător ce nu este pregătit 100%, dar îşi 

va putea ajuta echipa la linia de 9 metri.  

Principalul marcator al studenţilor, Adi Târzioru, speră ca 

la meciul cu Baia Mare, Universitatea să aibă un ritm mult 

mai alert, mai ales în atac, acolo unde a suferit la ultimul 

meci. 

„Vom avea un meci greu cu Baia Mare, mai greu decât în 

ultima etapă. Mă bucur că şi-a revenit şi Gabi Burlacu şi 

cu siguranţă vom fi mult mai puternici, cu fiecare jucător 

ce revine. Cred că este un meci de şase puncte pentru 

ambele echipe. Noi o să încercăm să jucăm cât mai bine şi 

să nu repetăm greşelile de la Făgăraş, meci în care am 

avut un atac foarte lent şi destul de static, iar la final să 

obţinem cele trei puncte”, a declarat Târzioru.  

 

 

 

L.D.C 

 

 

 

Joi, la Biblioteca USV  

Dublă lansare de carte 

Mihai Sultana Vicol 
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Poetul şi jurnalistul MIHAI VICOL își lansează joi la ora 

12, la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, cele mai 

recente volume : romanul Coridorul Siberia și Anonim în 

flăcări. 
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Expoziție la USV „Zmeul 

pestriț” 
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Miercuri, 15 noiembrie 2017, Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a 



  Studenților, organizează vernisajul expoziţiei„Zmeul 

pestriț”, activitate cuprinsă în cadrul proiectului „Zmeu în 

zbor”. 

Potrivit organizatorilor, „evenimentul se adresează în 

special studenților și are ca obiective dezvoltarea 

potențialului creator, creșterea încrederii în sine și a 

capacității de cooperare cu ceilalți”. 
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Speak va concerta la Balul 

Boboocilor de la USV 
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Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), 

în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

și Casa de Cultură a Studenților, organizează miercuri, 29 

noiembrie a.c., începând cu ora 19:00, la Casa de Cultură 

a Sindicatelor, Balul Bobocilor USV 2017, cu tema „Gods 

of Egypt”. 

„Tema din acest an este intitulată Gods of Egypt și are ca 

protagoniști 10 perechi de boboci energici și entuziaști, 

care sunt gata să-și pună în joc eleganța, carisma și 

aptitudinile cele mai speciale pentru a câștiga mult 

râvnitul titlu de Miss și Mister Boboc”, au informat 

organizatorii evenimentului. 
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CURS DE LIMBĂ 

GERMANĂ LA USV, 

SPONZORIZAT DE 

EGGER ROMÂNIA 

 

 

 

 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

 

Știri 

Suceava 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în 

colaborare cu firma EGGER România, inițiază un nou 

proiect orientat spre dezvoltarea aptitudinilor şi a 

competenţelor specifice pe care trebuie să le dobândească 

absolvenţii de studii superioare în vederea facilitării 

inserţiei pe piaţa muncii şi a creşterii gradului de 

adaptabilitate a acestora la piața muncii. Existența unor 

relații strânse între mediul de afaceri și mediul academic 

este benefică, deoarece încurajează transferul și schimbul 

de cunoștințe, creează parteneriate pe termen lung și 

diverse oportunități. În acest context se dorește susținerea 

unui curs facultativ de Limba Germană în cadrul 

facultății. 

”Cursul de Limbă Germană se organizează, în cadul 

disciplinelor facultative din planul de învățământ, pentru 

studenţii din anii I, II, III, ciclul de studii – Licenţă, 

programele de studii Economie Generală și Comunicare 

Economică și Afaceri internaționale, din cadrul Facultăţii 

de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, cu un 

număr de 84 de ore de curs pe parcursul întregului an 

universitar 2017-2018. Universitatea pune la dispoziţia 

proiectului comun spaţiile de învăţământ, materialele 

necesare şi va contracta lectorul specializat, asigură 

promovarea cursurilor în rândul beneficiarilor studenţi şi 

http://www.vivafm.ro/


se va ocupa de buna organizare a cursurilor, iar EGGER 

România pune la dispoziţia universităţii suma necesară 

derulării acestui proiect”, declară prof. univ.dr. Carmen 

Nastase, decan FSEAP. 

 

 

 

 

Cristi Ochrim 

 

 

 

 

Vernisajul expoziţiei 

„Zmeul pestriț”, la USV 
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Suceava 

 

Miercuri, 15 noiembrie 2017, Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a 

Studenților, organizează vernisajul expoziţiei „Zmeul 

pestriț”, activitate cuprinsă în cadrul proiectului „Zmeu în 

zbor”.  

Evenimentul se adresează în special studenților și are ca 

obiective dezvoltarea potențialului creator, creșterea 

încrederii în sine și a capacității de cooperare cu ceilalți. 

Evenimentul cuprinde o expoziție de picturi realizate de 

elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava, 

sub îndrumarea doamnei profesoare Raluca Schipor, un 

microrecital și o dezbatere cu privire la semnificația 

„zmeului” și implicațiile lui în pictură. Activităţile se vor 

desfășura la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

în atrium, corpul E, începând cu ora 18. 

„Zmeul pestriţ” îi va încuraja pe toți cei prezenți să-și 

construiască propriul zmeu de hârtie, ajutați de tinerii 

voluntari. 

http://www.vivafm.ro/
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2017 
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Miercuri, 29 noiembrie 2017, începând cu ora 19:00, 

Asociația Studenților din Universitatea Suceava, în 

parteneriat cu Universitatea “Ștefan cel Mare” și Casa de 

Cultură a Studenților Suceava, organizează Balului 

Bobocilor USV 2017. Locația evenimentului va fi, ca de 

obicei, Casa de Cultură a Sindicatelor. 

Tema din acest an este intitulată Gods of Egypt și are ca 

protagoniști 10 perechi de 

boboci energici și entuziaști, care sunt gata să-și pună în 

joc eleganța, carisma și aptitudinile cele mai speciale 

pentru a câștiga mult râvnitul titlu de Miss și Mister 

Boboc. Balul Bobocilor din acest an îi va avea ca invitați 

speciali pe SPEAK și Libelula. Imediat după mult 

așteptatul spectacol, toți cei care vor să îi sărbătorească pe 

câștigători sunt invitați la un after party în Versus Bar & 

Restaurant. 

Biletele au fost puse în vânzare începând de luni, 13 

noiembrie. Prețul biletului pentru 

spectacol este de 25 lei. 
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„Zmeul pestriț”, la USV 
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Social 

 

Miercuri, 15 noiembrie 2017, Facultatea de Litere și 

Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, în parteneriat cu Casa de Cultură a 

Studenților, organizează vernisajul expoziţiei „Zmeul 

http://www.suceavalive.ro/
http://www.suceavalive.ro/


pestriț”, activitate cuprinsă în cadrul proiectului „Zmeu în 

zbor”. Evenimentul se adresează în special studenților și 

are ca obiective dezvoltarea potențialului creator, 

creșterea încrederii în sine și a capacității de cooperare cu 

ceilalți. 

Evenimentul cuprinde o expoziție de picturi realizate de 

elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava, 

sub îndrumarea doamnei profesoare Raluca Schipor, un 

microrecital și o dezbatere cu privire la semnificația 

„zmeului” și implicațiile lui în pictură. Activităţile se vor 

desfășura la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

în atrium, corpul E, începând cu ora 18. 

 

 


