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Adi Pîrgaru 

 

CSU Suceava va 

avea o deplasare de 

pomină în Cupa 

României, în 

diagonală la 

Sânicolau Mare 

 

 

 

Crai Nou 

 

 

Sport 

 

CSU Suceava va avea o deplasare în diagonală în șaisprezecimile 

Cupei României la handbal masculin, formația pregătită de 

Adrian Chiruț urmând să joace cu gruparea Unirea Sânicolau 

Mare din județul Timiș.  

 

 

Adi Pîrgaru 

 

 

 

Adi Târzioru, 

singurul jucător de la 

CSU Suceava 

prezent în topul celor 

mai buni marcatori 

 

 

Crai Nou 

 

 

Sport 

 

În sezonul competițional trecut, cel mai bun marcator al echipei 

CSU Suceava a fost Florin Ciubotariu, secondat de mult mai 

tânărul său coleg, Adi Târzioru. 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

Spectacolul „Elida: 

Asociația Artiștilor 

Anonimi”, pe 4 

octombrie, la USV 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Societate 

În data de 4 octombrie, de la orele 19:00, Universitatea „Ştefan 

cel Mare” Suceava (USV) invită sucevenii la spectacolul „Elida: 

Asociația Artiștilor Anonimi”, scenariu, regia și ilustrația 

muzicală - Florin Antoniu, producător - Cristian Hriscu Badea 

(Teatrul din Mansardă), Elida - Delia Hriscu Badea. 

Evenimentul se va desfășura pe scena Auditoriumului „Joseph 

Schmidt”. Spectacolul a primit premiul „Best One Man Show”, 

la Festivalul Internațional de Teatru Independent, de la 



Constanța, în 2017. 

Preţul unui bilet este de 10 lei pentru studenţi, elevi şi pensionari, 

iar acestea se pot achiziţiona de la sediul Casei de Cultură a 

Studenţilor Suceava, strada Zorilor, nr. 6. Preţul unui bilet întreg 

este de 20 de lei (online de pe ccs-sv.ro şi biletesuceava.ro). 

Informații suplimentare se pot obține la 0752092606. 

„Elida, personajul acestei monodrame, este o actriță trecută de 

prima tinerețe care, în așteptarea distribuirii în rolul la care a 

visat toată viața artistică, Ofelia din Hamlet, își rememorează 

cariera de la rolurile de compoziție la cele de comedie, trecând 

de la furie la extaz, de la lacrimi la râs molipsitor, de la umbre la 

lumină, de la tăcere la cuvânt revelator. De pe scaunul 

spectatorului, Elida este, însă, mai mult decât o actriță deprimată 

care trece prin crize de identitate. Elida este o colecție de oglinzi, 

o invitație greu de refuzat la o introspecție dură. Elida nu poate fi 

privită fără să TE privești, fără să îți pui problema că ai avut și tu 

momente crunte de îndoială, de disperare, că te-ai pierdut în 

«roluri mărunte» care nu te-au pus în valoare, că te-ai «căutat» 

inutil în mici «replici» de umplutură, că te-ai negat și abandonat 

unor cauze (a se citi «roluri») care nu au făcut decât să-ți 

irosească talentul și curajul, tinerețea și energia” -  Andreea 

Călin (https://cameramea.wordpress.com/). 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

„Concert în 4”, cu 

Ada Milea și invitații 

săi 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.9 

 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava (USV) organizează luni, 15 octombrie, „Concert 

în 4”, spectacol susţinut de Ada Milea, Bobo Burlăcianu (Fără 



 

 

 

 
Zahăr), Anca Hanu şi Cristi Rigman. 

Evenimentul va avea loc în Auditoriumul „Joseph Schmidt”, din 

strada Universității, nr. 13, de la ora 19.00. 

„O etalare de ironie, umor, voce, chitară și percuții într-un 

spectacol pe care nu trebuie să-l ratezi”, transmit organizatorii. 

Prețul unui bilet este de 30 lei și acestea se pot achiziționa și 

online de pe ccs-sv.ro sau biletesuceava.ro. Prețul unui bilet 

pentru studenți, elevi și pensionari este de 15 lei. Informații 

suplimentare la 0752 092 606. 

 

 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

„Folk de Dorohoi”, 

cu Fără Zahăr, pe 

scena Universității 

din Suceava 

 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

 

Pg.9 

 

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universității din 

Suceava pregăteşte un concert al trupei Fără Zahăr (Bobi 

Dumitraş şi Bobo Burlăceanu). Evenimentul este programat 

pentru marți, 9 octombrie, de la ora 19.00, pe scena 

Auditoriumului „Joseph Schmidt”, din strada Universităţii, nr. 

13. 

Preţul unui bilet este de 10 lei pentru studenţi, elevi şi pensionari, 

iar acestea se pot achiziţiona de la sediul Casei de Cultură a 

Studenţilor Suceava. Preţul unui bilet întreg este de 20 de lei 

(online de pe ccs-sv.ro şi biletesuceava.ro). 

Informații suplimentare se pot obține la 0752092606. 

 

 

Daniela 

Micuțariu 

 

 

Unde fugim de 

acasă... 

 

 

Monitorul de Suceava 
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The Motans va concerta în deschiderea anului universitar 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) le pregăteşte 

studenţilor instituţiei o surpriză plăcută, aceştia urmând să 



 

 

sărbătorească debutul noului an universitar alături de una dintre 

cele mai îndrăgite trupe de la momentul actual, The Motans. 

Concertul este programat pentru data de 1 octombrie, pe 

esplanada din faţa corpului A, din strada Universităţii. Intrarea 

este liberă. 

The Motans este o trupa provenită din Republica Moldova care 

şi-a făcut debutul şi pe piaţa din România şi care a înregistrat un 

succes ameţitor. The Motans au dovedit creativitate, originalitate 

printr-un mesaj puternic şi direct, având un succes imens mai 

ales în rândul publicului tânăr. Band-ul este format din solistul 

Denis Roabes, Damian Rusu - chitară, Ali Said - tobe, Matei 

Capitanu - bass. 

Tot la Universitatea din Suceava, luna octombrie aduce o serie 

de spectacole care se vor desfăşura în Auditorium sau în Gradina 

Englezească, dintre care amintim Ada Milea, Scarlet Aura, 

Teatrul din Mansardă. 

Instituţia va reveni cu informaţiile privind ora şi locul de 

desfăşurare pentru fiecare eveniment în parte. 

 

 

 

Cristi 

Ochrim 

 

 

 

 

 

Despre finalizarea 

unui nou proiect la 

USV, cu prof.dr.ing. 

Vasile Găitan 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

Emisiuni/Viva 

CAFE 

 

Despre finalizarea unui nou proiect la USV, cu prof. dr. ing. 

Vasile Gheorghiță Găitan! 

În studioul Viva Fm a fost prezent prof. dr. ing. Vasile 

Gheorghiță Găitan, profesor la Facultatea de Inginerie Electrică 

și Știința Calculatoarelor. 



El ne-a adus informații despre finalizarea proiectului din cadrul 

USV – Dezvoltarea și integrarea unui tele-electrocardiograf 

mobil în cadrul sistemului GreenCARDIO© de monitorizare și 

diagnoză a pacienților. 

Ascultați interviul integral, mai jos: 

https://vivafm.ro/2018/09/27/despre-finalizarea-unui-nou-

proiect-la-usv-cu-prof-dr-ing-vasile-gheorghita-gaitan/ 

 

 


