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Recital cu Alexandra Fits, la Universitatea Suceava 

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

Suceava organizează vineri, 20 aprilie, pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt”, un recital cu talentata 

artistă Alexandra Fits (voce și pian). 

Spectacolul este programat de la ora 18.00. 

Prețul unui bilet este de 10 lei. Biletele se pot achiziționa 

on-line de pe ccs-sv.ro, biletesuceava.ro sau înainte de 

spectacol. Accesul studenților este gratuit pe bază de 

invitație. 

Potrivit organizatorilor, „Alexandra este o veritabilă 

ambasadoare a cântecului francez. Asemănată lui Barbara 

(de către Georges Moustaki), fie că se află în fața pianului 

sau doar a microfonului, ea este unul dintre acei artiști 

dăruiți, care au nevoie permanentă să dăruiască”. 
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După un sezon regulat în care a terminat pe locul II în grupa 

A a Campionatului Național de handbal pentru juniori III, 

echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava s-a 



 semifinalul de la Bacău 

 

 

calificat în următoarea fază a competiției. Zilele trecute, 

sucevenii și-au aflat adversarii de la turneul semifinal, dar și 

locul de desfășurare a acestei faze, după tragerea la sorți ce 

a avut loc la Federația Română de Handbal. Astfel, în 

perioada 25 – 29 aprilie, tinerii handbaliști suceveni 

pregătiți de Vasile Boca vor lupta la Bacău pentru cele două 

locuri ce duc la turneul final alături de echipa CSM 

București și LPS Târgu Mureș, echipe ce au terminat pe 

primul loc în grupele lor, CSȘ Craiova, locul II, dar și CSȘ 

Galați și CSM Focșani 2007, echipe venite de pe locul III. 

„Personal cred că am avut puțin ghinion la tragerea la sorți, 

deoarece am picat cu două echipe de pe locul I. Noi am 

pierdut prima poziție în grupă foarte ușor, din cauza 

greșelilor, în detrimentul celor de la LPS Iași, echipă ce are 

o grupă mai ușoară. CSM București nu mai are nevoie de 

prezentări, iar din informațiile mele și Târgu Mureș are o 

echipă foarte bună și după părerea mea lupta pentru cele 

două locuri se va da în patru. Va fi foarte important cum 

vom începe turneul și cum vom evolua până la meciurile 

decisive cu CSM și Târgu Mureș. În cele trei meciuri nu 

trebuie să facem pași greșiți, iar la ultimele două trebuie să 

fim foarte motivați și bine pregătiți fizic și mental. Va fi un 

turneu obositor, cu 5 meciuri în tot atâtea zile și sper să 

rezistăm fizic și să luptăm până la capăt”, a explicat 

antrenorul Vasile Boca. 

CSU Suceava se va baza la turneul semifinal de la Bacău pe 

un lot format din sportivii: Dan Gașpar, Covrig Sabin, 

Alexandru Balașa - portari, Bogdan Câra, Florin Boaru, 

Daniel Stanciuc, Cătălin Zarițchi, Alexandru Reuț, Paul 



Smocot, Rareș Florescu, Răzvan Pascuț, Răzvan Ioan, 

Claudiu Stejar, Emilian Huțuleac, Sebastian Spatariu și 

David Duman. 
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La invitația prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector al 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), Scott A. 

Reese, atașatul cultural al Ambasadei SUA la București, a 

susținut, luni, 16 aprilie, o prelegere pentru studenții 

instituției. 

Intitulată „The life of an American diplomat: challenges and 

perspectives”, prelegerea a angrenat publicul numeros – 

studenți, cadre didactice și alți invitați prezenți la eveniment 

– într-o dezbatere care a atins subiecte precum: parcursul 

academic al tinerilor și cariera în diplomație, rolul 

diplomației culturale în politica externă a unui stat, 

contextul politic actual, rolul limbilor sub aspectul 

comunicării diplomatice, impactul diferențelor culturale în 

configurarea geopolitică a lumii etc. Totodată, acesta a 

împărtășit din experiențele sale profesionale în calitatea de 

membru al misiunilor diplomatice ale SUA în Norvegia, 

Mali, Nordul Irakului, Beijing, Bagdad, regiunea kurdă din 

Irak și, în prezent, București. Sesiunea de întrebări și 

răspunsuri a fost una foarte incitantă, generând opinii și 

comentarii pe cât de concrete, pe atât de deschise și 

argumentate. 

Scott A. Reese și-a început activitatea profesională în 

domeniul IT, specializându-se ulterior, prin intermediul 

studiilor de doctorat, în ingineria sistemelor. Scott A. Reese 



are o bogată activitate didactică, atât la nivel preuniversitar, 

unde a predat algebra, cât și la nivel universitar, în domeniul 

calculatoarelor. 

Reamintim, cu această ocazie, că prima întâlnire cu 

studenții unei universități românești a Excelenței Sale, Hans 

Klemm, Ambasadorul SUA la București, a avut loc la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în ianuarie 

2016. 
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În cursul săptămânii trecute, în Elveția, s-a desfășurat cea 

de-a 46-a ediție a Salonului Internațional de Invenții de la 

Geneva 2018, unde lucrarea universitarilor suceveni 

„Dispozitiv electrochimic hibrid” a obținut medalie de aur, 

la secțiunea C - Energie. Proiectul îi are ca autori pe 

profesorii Universității „Ștefan cel Mare” - Dorel 



 Cernomazu, Ilie Nițan, Mihai Rață, Dan Laurențiu Milici, 

Mariana Milici, Ilie Romaniuc, Constantin Ungureanu, 

Ovidiu Țanța. 

Totodată, lucrarea „Dispozitiv electrochimic hibrid” a 

primit diploma „Best Invention" din partea Institutului 

Inventatorilor și Cercetătorilor din Iran. 

Proiectul Universității a participat la Geneva în urma unei 

selecții realizate în cadrul competiției naționale organizată 

de Ministerul Cercetării și Inovării. 

Organizat sub înaltul patronaj conferit de către Guvernul 

Federal Elvețian, Cantonul și Orașul Geneva, precum și de 

Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală – 

OMPI, Salonul Internațional de Invenții a ajuns la a 46-a 

ediție și s-a desfășurat în perioada 11-15 aprilie, la 

Complexul Expozițional Palexpo, Geneva. 

Anul acesta, în standul național românesc, realizat sub egida 

Ministerului Cercetării și Inovării, au fost prezentate 36 de 

invenții. 

Salonul Internațional de Invenții de la Geneva este 

considerat o scenă de prezentare a tehnologiilor de vârf, a 

invențiilor atractive pentru public, un loc de întâlnire pentru 

toți cei care dețin sau promovează o invenție. 
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Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava găzduiește joi, 19 aprilie a.c., de 

la ora 19.00, în Auditorium „Joseph Schmidt”, musicalul 

„Put Your Hands in the Air”, un spectacol ce „spune 

povestea celei mai frumoase vârste, cu tentații periculoase, 

adrenalină, viraje și răsturnări de situație la finalul cărora 

dragostea și tinerețea triumfă într-un delicios happy end”. 

„Musicalul este un gen recunoscut internațional mai ales în 

America… visul nostru. Broadway este unul dintre cele mai 

faimoase, poate chiar cel mai faimos centru de teatru din 

univers, care deja face publicitate celorlalte piețe de musical 

precum West-End, Anglia. Dați-mi un exemplu de musical 

românesc! Nu avem. Nu avem niciun titlu… până acum. 



Până acum nu AVEAM niciun titlu. Victoria Art vine cu o 

inovație în rândul artei românești, un musical 100% 

original. Putem dezvolta un întreg cult în România prin 

acest musical”, spune Rareș Fota, scenaristul și unul dintre 

coregrafii spectacolului. 

Spectacolul „Put Your Hands in the Air” este regizat de 

Julieta Georoiu și Liviu Chițu, după un scenariu de Rareș 

Fota. Coregrafia este semnată de Rareș Fota și Toria 

Drăgulescu, iar muzica îi aparține lui Romeo Dediu 

(Holograf), pe versuri de Minioneta Georoiu și Tudor 

Dumitru. 

Prețul unui bilet este de 10 lei, iar accesul studenților este 

gratuit pe baza de invitație. Invitațiile se pot procura de la 

sediul CCS, iar biletele se poate achiziționa și on-line de pe 

ccs-sv.ro; biletesuceava.ro. 
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CS Universitatea Suceava va juca duminică, în playout-ul 

Ligii Naționale la handbal masculin, în deplasare, la CSM 

Focșani. 

După victoria de la Vaslui, băieții antrenați de ADRIAN 

CHIRUȚ sunt optimiști că vor reuși un nou rezultat bun. 

CHIRUȚ a declarat, astăzi, că nu are probleme de lot 

înaintea partidei de la Focșani. 

 


