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Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii „Ştefan cel 

Mare” invită sucevenii să vizioneze o comedie de mare succes 

„Cerere în căsătorie”, de A.P. Cehov, spectacol pus în scenă de 

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani. Acesta va fi găzduit de 

Auditorium „Joseph Schmidt” (Str. Universităţii, nr. 13), joi, 4 

aprilie, de la ora 19.00. 

Regia artistică şi ilustraţia muzicală sunt semnate de Mihai 

Donţu, scenografia - Mihai Pastramagiu, distribuţia: Cezar 

Amitroaei, Silvia Răileanu, Dragoş Radu. Preţul unui bilet este 

de 20 lei sau 10 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari. Bilete şi 

informaţii pe www.ccs-sv.ro. 

În „Cerere în căsătorie”, Anton Pavlovici Cehov surprinde 

iniţiativa lăudabilă a lui Ivan Vasilievici Lomov, care doreşte să 

se însoare cu fiica vecinului său. 

Însă, departe de romantismul şi armonia care se presupune că ar 

trebui să guverneze un astfel de moment unic, cei doi potenţiali 

miri se ceartă aprig din motive derizorii. 

Ciocnirea personalităţilor lor puternice, crizele de ipohondrie ale 

peţitorului, încurcătura în care se găseşte tatăl miresei şi 

încercările sale disperate de a aplana răbufnirile celor doi tineri 



dau naştere unui comic de situaţie savuros. 
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ASCOR Suceava și Bucovina Profundă Suceava organizează 

conferința cu tema „Despre discernământ”, ținută de 

protosinghel Iustin Petre - starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan 

Casian” – Dobrogea. Evenimentul va avea loc joi, 4 aprilie, în 

Aula din Corpul E (Universitatea „Ștefan cel Mare”). Intrarea 

este liberă, în limita locurilor disponibile. 
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Începând din anul universitar viitor, la Suceava se va derula 

proiectul unei clinici juridice. 

Aceasta ar urma să ofere servicii nu numai pentru practica 

studenților, ci și pentru soluționarea diverselor probleme din 

domeniu, cu care se confruntă populația. 

Decanul Facultății de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, conf. univ. dr. 

CAMELIA IGNĂTESCU (foto), a precizat că metoda inovatoare 

se va adresa întregii comunități. 
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