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Teatrul studențesc „Fabulinus” aduce pe scena Auditoriumului 

„Joseph Schmidt” a Universității din Suceava o nouă 

reprezentație a piesei „Pisica verde”, de Elise Wilk, în regia lui 

Cosmin Panaite. Spectacolul este programat de la ora 19.00, iar 

prețul unui bilet este de 5 lei, însă studenții Universității „Ștefan 

cel Mare” au acces gratuit, pe bază de invitații pe care le pot 

procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor, 

nr. 6, lângă Auto Albina. Alte informații se pot obține la 

numărul de telefon 0752.092.606. Distribuția spectacolului: 

Teona Stavarachi, Lilian-Mihai Nistor, Carolina Neagu, Artiom 

Creț, Luminița Andruh, Ludmila Mihai, Felicia Malai, Bianca 

Avram. 
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La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în Auditoriumul 

„Joseph Schmidt”, va avea loc joi, 25 ianuarie a.c., de la ora 

19:00, o nouă reprezentație a spectacolului „Pisica Verde”, de 

Elise Wilk, în regia lui Cosmin Panaite. Spectacolul va fi pus în 

scenă de actorii Teatrului Studențesc Fabulinus. 

„Spectacolul Teatrului Studențesc Fabulinus, în care actorii se 



adresează direct publicului, narează povestea unor tineri care 

împărtășesc o experiență majoră, care le va schimba viața 

pentru totdeauna, o poveste despre evadarea din cotidian în 

realități paralele”, au precizat reprezentanții Casei de Cultură a 

Studenților din cadrul USV. 

Potrivit sursei citate, regizorul și coordonatorul acestui proiect 

este Cosmin Panaite, actor al Teatrului Municipal „Matei 

Vișniec” Suceava. 

Din distribuția spectacolului fac parte: Teona Stavarachi, 

Lilian-Mihai Nistor, Carolina Neagu, Artiom Creț, Luminița 

Andruh, Ludmila Mihai, Felicia Malai și Bianca Avram. 

Născută la Brașov, Elise Wilk este unul din dramaturgii români 

reprezentativi ai scenei contemporane de teatru. Spectacole pe 

textele ei au fost montate în teatre din București, Iași, Cluj-

Napoca, Timișoara, Sibiu, Târgu Mureș, Craiova, dar și în 

străinătate. Dramaturgia ei se adresează în special publicului 

tânăr, principalele teme abordate în scrierile sale fiind 

adolescența, singurătatea, dragostea sau familia. 

Este cunoscută în special pentru piesa de teatru ‘Pisica verde’, 

scrisă în 2012 și tradusă deja în 7 limbi străine, jucată cu succes 

atât în cel mai mare teatru din Elveția, Schauspielhaus din 

Zürich, cât și în Teatrul Luceafărul din Iași, sau montată la 

Teatrul Național Radiofonic din București ori la postul național 

de radio elvețian, SRF. 

Prețul unui bilet este de 5 lei. Studenții au acces gratuit pe bază 

de invitații procurate de la sediul Casei de Cultură a Studenților, 

str. Zorilor nr.6, lângă Auto Albina. Alte informații puteți 



obține la numărul de telefon 0752.092.606 
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Temperaturile reci din ultima perioadă au făcut ca în sălile de 

curs ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava să fie 

extrem de frig, condițiile nefiind unele propice predării și 

învățării. Astfel, conducerea universității ia în calcul 

suspendarea activității până când se mai încălzește afară, deși în 

această perioadă a început sesiunea. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și-ar putea 

întrerupe activitatea pe timpul acestei ierni deoarece în sălile de 

curs este mult prea frig. În plus, în căminele studențești a fost 

sistată furnizarea de apă caldă pentru a se putea păstra o 

temperatură cât mai ridicată. Problema vine de la faptul că în 

punctele termice ale universității agentul termic ajunge la o 

temperatură de doar 63 de grade Celsius, deși în mod normal ar 

trebuie să ajungă la 86 de grade. „Vom decide dacă întrerupem 

activitatea din cauza temperaturilor foarte scăzute ale agentului 

termic care sosește în punctele termice ale universității”, a 

declarant rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

Valentin Popa. De la furnizor – Bioenergy SRL -, care 



alimentează cu căldură întreg municipiul Suceava, agentul 

termic pleacă la o temperatură de peste 90 de grade Celsius. Din 

cauza pierderilor de căldură de pe traseu, acesta ajunge la USV 

cu o temperatură de 65-70 de grade Celsius, care nu poate 

asigura un confort termic adecvat. „În ceilalți ani am avut o 

temperatură de intrare de 80 de grade Celsius. Ne propunem, 

sper să și reușim până la finele anului 2018, să rezolvăm 

înlocuirea acoperișului, iar în 2019, dacă vom realiza toată 

documentația necesară, să montăm un sistem termorezistent, 

care să asigure izolarea termică a Corpului A conform normelor 

actuale, pentru a se asigura condiții decente pentru procesul 

didactic. Este rece și se simte. Mizăm pe fonduri de la 

Ministerul Educației, dar și pe bani din surse proprii pentru a 

rezolva această problemă”, a declarat prorectorul USV, Ștefan 

Purici. Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

Valentin Popa, a confirmat problema, arătând că un proiect 

pentru reabilitarea și modernizarea Corpului A al USV este 

demarat de mai bine de 8 ani. „Din păcate, contractantul lucrării 

nu și-a respectat termenele și ca atare contractul a fost reziliat la 

începutul anului 2017. De atunci lucrăm la documentația pentru 

atribuirea unui nou contract de lucrări. Anumite părți din 

reabilitarea acestui corp de clădire, precum acoperișul, sperăm 

să le terminăm anul acesta. Dar nu depinde numai de noi, ci și 

de firmele care vor câștiga licitația, după faza de contestație și, 

cel mai important lucru, să execute lucrările la timp. Noi 

sperăm că resursele financiare necesare vor fi asigurate, nu știm 

care este suma exactă necesară pentru că acum suntem în 

perioada reactualizării documentațiilor, se fac noi proceduri, 

fiindcă în decurs de 8 ani legislația în construcții s-a schimbat 

destul de mult”, a  mai arătat rectorul USV Suceava, Valentin 



Popa. În această perioadă, studenții de la universitatea 

suceveană sunt în sesiune și nu petrec foarte mult în unitatea de 

învățământ. La USV învață circa 9.000 de studenți și sunt circa 

1.000 de angajați. 

 

 

 


