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Miercuri, 1 mai 

Spectacolul „Cyrano de Bergerac, poate…”, la  Auditorium 

„Joseph Schmidt” 

Spectacolul „Cyrano de Bergerac, poate…” este construit pe 

povestea actorului Albu din „Larry Thompson sau tragedia unei 

tinereți” de Dusan Kovacevic. Acest text are cea mai mare 

pondere în spectacol. Locație: Auditorium „Joseph Schmidt”, ora 

14.30. Intrarea liberă în limita locurilor disponibile. Spectacolul 

mai cuprinde monoloage din „Sexul femeii ca un câmp de luptă 

în Bosnia” de Matei Vișniec, „Ursul” și „Cântec de lebădă” de 

A.P. Cehov, „Regele Lear” de William Shakespeare și „Cyrano 

de Bergerac” de Edmond Rostand. Un one man show tragi-

comic în care îl așteptăm pe Ștefan împreună cu actorul Albu 

care devine ad-hoc și spontan un entertainer ce ne face să uităm 

că, de fapt, am venit la alt spectacol. 

Poate fi considerat și ca un manifest împotriva oamenilor ce nu 

se mai bucură de teatru și îl consideră un job chinuitor, dar nu 

este un manifest „tezist”, ci își are puterea tocmai în bucuria lui 

Albu (veșnicul figurant) de a juca. Regia: Adrian Iclenzan. 

Distribuția: Mîndru Cătălin Ștefan. 
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Aseară, în etapa a treia a play-out-ului Ligii Naționale de 

handbal, echipa Universității Suceava a reușit prima victorie din 

această fază a competiției, acasă, în compania celor de la 

Universitatea Cluj, echipă ce-n acest sezon n-a reușit să câștige 

nici un punct. Elevii lui Adrian Chiruț și Iulian Andrei s-au 

impus în final cu scorul de 32 – 28, la capătul unei partide în care 

nu au jucat tot timpul la adevărata valoare, mai ales în repriza 

secundă, când s-au relaxat prematur și nepermis de repede, 

permițându-le oaspeților să se apropie amenințător pe tabelă. 

Începutul de meci a fost unul de tatonare, fără un ritm prea mare 

și cu destul de multe greșeli, dar din minutul 10, de la scorul de 5 

– 4, universitarii suceveni au apăsat pedala de accelerație și și-au 

surprins de mai multe ori adversarii pe faza a doua și contraatac, 

iar la mijlocul reprizei scorul era 10 – 4, diferență care s-a 

înregistrat și la pauză, când a fost 16 – 10. 

Antrenorul Adrian Chiruț a încercat diferite formule pe apărare, 

dar mai ales pe atac, fapt ce a scăzut uneori puterea de penetrare 

a apărării adverse, lucru la care s-a adăugat și o relaxare 

prematură a sucevenilor, care n-au mai găsit soluții în atac și-au 

primit goluri destul de ușor, fapt ce le-a dat speranțe oaspeților. 

Astfel, în ultimele 15 minute, Clujul a reușit să vină la două 

goluri în minutul 47, scor 23 – 21, și chiar să aibă șansa de a se 

apropia la doar un gol. Când mai erau două minute și ceva de 

joc, diferența era tot de două goluri, dar gazdele au gestionat bine 

finalul și au evitat o surpriză neplăcută în fața unui adversar mai 

slab cotat. 



„Ținând cont de rezultatul de la pauză, nu a fost ceva intenționat 

să-i băgăm din nou în joc pe oaspeți. Poate a fost o perioadă mai 

grea în care s-a acumulat mult stres, dar cred că toți colegii își 

doresc să evolueze cât mai bine și să rămânem în Liga Națională. 

Uneori este și greu să te mobilizezi la maximum în fața unei 

echipe ce n-a câștigat nici un punct până acum, dar asta nu-i o 

scuză pentru noi. A trecut acest meci și cea mai importantă este 

victoria, indiferent de diferență. Urmează un meci mult mai greu 

cu Făgăraș, iar lupta a devenit și mai strânsă între cele cinci 

echipe. Din acest moment nu mai avem voie să pierdem acasă, 

iar cine va face acest lucru are șanse mari să retrogradeze direct 

sau să meargă la baraj”, a explicat la finalul meciului extrema 

sucevenilor, Florin Ciubotariu.    
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Actualitate 

 

Olimpiada Națională de Informatică 2019, secțiunea liceu, se va 

desfășura la Suceava, în perioada 30 aprilie – 4 mai. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), împreună 

cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, sunt organizatorii 

acestui eveniment deosebit de important pentru tinerii IT-iști din 

toată țara. Președintele de onoare al ediției din acest an a 

Olimpiadei Naționale de Informatică este prof.univ.dr.ing. 

Valentin Popa, Rectorul USV. 

 „Programul Olimpiadei cuprinde 2 zile de concurs, cu durata de 

4 ore, în cadrul cărora, cei aproape 400 de elevi participanți se 

vor întrece pentru stabilirea premiilor și medaliilor la nivel 

național. În a treia zi de concurs, va fi organizată o probă de 

baraj, la care vor participa elevii situați în partea superioară a 



clasamentului după primele două zile de concurs, probă prin care 

se va definitiva componența lotului lărgit al României, care 

urmează să se pregătească pentru Olimpiada Internațională de 

Informatică”, a arătat sursa citată.  

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui probele 

de concurs pentru clasele a XI-a și a XII-a și proba de baraj 

menționată anterior. Toate probele se vor desfășura în 

laboratoarele Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor din cadrul USV.  Astfel, în fiecare dintre zile, în 

jur de 180 de elevi vor solicita la maximum tehnica de calcul 

modernă de care dispune facultatea, în încercarea de a rezolva 

probleme cu un grad ridicat de dificultate. 

Festivitățile de deschidere și premiere ale Olimpiadei vor fi 

organizate pe esplanada din fața Corpului A al Universității (sau 

în Aula Magna a USV, dacă starea vremii nu va permite 

desfășurarea lor în aer liber). Festivitatea de premiere se va 

încheia cu un spectacol susținut de formațiile Nouă și Mono 

Jack’s. 
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_________ Primăvara 

inovației si a 

formarii continue 

in domeniul 

didacticii limbii 

franceze la USV 

www.ziare.com 

24.04.19 

 

_________ Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava va găzdui, în 

perioada 10-11 mai 2019, a treia ediție a manifestării „Printemps 

de l'innovation du francais", sub titlul „Nouvelles pratiques de 

classe et enseignement du francais", cu scopul de a facilita 

interacțiunea între generații, între organizații, între spațiile 

culturale, ca vector al creativității și al progresului educațional. 

www.newsme.ro 

24.04.19 

 

www.stiridinbucovina.ro 

24.04.19 

_________ Schimb de 

experiență 

francofon la USV 

www.ziaruldepenet.ro 

24.04.19 

_________ IDEM 

Adelina 

Talpalariu 

Premiul I la 

Olimpiada 

Națională de 

Franceză pentru 

Andreea Gînga, de 

la Colegiul 

Național „Petru 

Rareș” 

www.monitorulsv.ro 

24.04.19 

_________ Eleva Andreea Gînga, din clasa a XI-a, de la Colegiul Național 

„Petru Rareș” Suceava, s-a clasat pe prima poziție în cadrul 

etapei naționale a Olimpiadei de Limbă Franceză, din perioada 

18-23 aprilie, de la Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Adolescenta 

a intrat în competiție la secțiunea Intensiv/ Bilingv, fiind 

îndrumată de prof. Laurica Ciurari și prof. Luminița Mocanu. 

Lotul olimpic al județului Suceava a fost format din 13 elevi, 

dintre aceștia, 8 elevi întorcându-se cu premii și mențiuni, a 

explicat insp. școlar pentru limbi moderne Constantin Tiron, pe 

platforma http://lang-platform.eu/suceava/. 

Lotul de elevi a fost însoțit de prof. Irina Maxim, de la Colegiul 

Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, și Stela Scheuleac, de 

la Școala Gimnazială Pîrteștii de Sus. 

De asemenea, din Comisia Centrală a Olimpiadei de limbi 

romanice – limba franceză, au făcut parte, în calitate de membri 



evaluatori, prof. dr. Maria Petronela Munteanu, de la Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, prof. Cristina-Maria 

Voițic, de la Școala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udești, și 

prof. dr. Constantin Tiron, de la Colegiul „ Alexandru cel Bun” 

Gura Humorului, inspector școlar pentru limbi moderne la IȘJ 

Suceava. 

Președintele Comisiei Olimpiadei de limbi romanice – limba 

franceză a fost prof. univ. dr. Elena Brândușa Steiciuc, iar 

vicepreședintele probei orale a olimpiadei a fost conf. univ. dr. 

Olga Gancevici, ambele cadre universitare provenind de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 

 

_________ O elevă a 

Colegiului 

Național „Petru 

Rareș“ a obținut 

premiul I la Faza 

Națională a 

Olimpiadei de 

Limbă Franceză 

www.obiectivdesuceava.ro 

25.04.19 

_________ IDEM 

_________ APM Suceava va 

monitoriza 

efectivele de urs, 

râs și pisică 

sălbatică din județ 

www.svnews.ro 

24.04.19 

_________ Agenția pentru Protecția Mediului Suceava a comunicat că, în 

perioada 25 aprilie-31 mai, va derula acțiunea de monitorizare și 

estimare a efectivelor de urs, râs și pisică sălbatică. Directorul 

executiv al APM, Vasile Oșean, a informat că acțiunea de 

colectare a datelor se va realiza împreună cu gestionarii de 

fonduri cinegetice. El a precizat că instituția va face cunoscută pe 

site-ul propriu apmsv.anpm.ro programarea acțiunilor de 

monitorizare și estimare. Agenția va solicita participarea la 



activitățile din teren a institutelor de cercetare, a Facultății de 

Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” și a ONG-

urilor cu implicare directă în domeniul biodiversității. De 

asemenea, acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii 

naturale protejate, la acțiune pot participa și custozii sau 

administratorii acestora. La finalizarea acțiunii, se vor face 

propuneri de plafon maxim de intervenție pentru speciile de urs, 

rîs și pisică sălbatică. Propunerile vor avea la bază nivelul 

pagubelor și conflictelor înregistrate, situația efectivelor reale 

comparative cu cele optime, precum și tendința și structura 

populației. 

 


