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Local În perioada 13-15 decembrie 2019, Teatrul Studențesc Fabulinus 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și 

Casa de Cultură a Studenților Suceava invită publicul la prima 

ediție a Festivalului de Teatru Studențesc „TeSt Fest” 

Evenimentul însumează șase spectacole de teatru și două concerte, 

toate reprezentațiile din festival urmând să aibă loc în sala de 

spectacole a USV, Auditorium „Joseph Schmidt”, cu excepția 

spectacolului „Cosmic”, care se va desfășura la Planetariul USV. 

Organizatorii transmit că, pe lângă cele mai recente producții ale 

trupei de teatru studențesc locale, sucevenii vor mai putea viziona 

spectacolele trupelor de teatru ale Caselor de Cultură a Studenților 

din Iași (Teatrul Ludic, fondat în 1978), Cluj-Napoca (Teatrul 

Imago, înființat în 1998) și București (Teatrul Podul, fondat în 

1968). 

Vineri și sâmbătă, pe 13 și 14 decembrie, sunt programate 

concertele susținute de Bobo Burlăcianu sau Trupa Mici. 

Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile, în 

fiecare dintre cele 3 seri, evenimentele urmând să înceapă de la ora 

18.00. 

Programul festivalului: 

Vineri, 13 decembrie - la Auditorium „Joseph Schmidt”: 

www.info-suceava.com 
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18.00 - „Pisica verde” - Teatrul Studențesc Fabulinus - C.C.S. 

Suceava, de Elise Wilk, regia Cosmin Panaite; 

19.30 - „Bani din cer” - Teatrul Studențesc Ludic - C.C.S. Iași, 

după Ray Cooney, regia Andrei Ciobanu; 

21.30 - Concert Bobo Burlăcianu. 

Sâmbătă, 14 decembrie - la Auditorium „Joseph Schmidt”: 

18.00 - „Mora” - Teatrul Studențesc Imago - C.C.S. Cluj Napoca 

după Matei Vișniec, regia Nicoleta Poenar; 

19.00 - „Țîba” - Teatrul Studențesc Fabulinus - C.C.S. Suceava, 

foarte puțin după William Shakespeare, regia Cosmin Panaite; 

20.30 - Concert Trupa Mici. 

Duminică, 15 decembrie: 

18.00 - „Acțiune Houellebecq” - Teatrul Studențesc Podul - C.C.S. 

București, după Michel Houellebecq (la Auditorium „Joseph 

Schmidt”); 

19.30 - „Cosmic” - Teatrul Studențesc Fabulinus - C.C.S. Suceava 

(la Planetariul USV), texte „Light of Ink”, regia Cosmin Panaite. 

Dan Pricope Municipiul 

Suceava se 

înfrățește cu 

Municipiul 

Yinchuan – „râul 

de argint” din 

nordul Chinei. 
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Suceava Ieri dimineață a fost semnat, la sediul Primăriei municipiului 

Suceava, un acord de parteneriat cu Municipiul Yinchuan. 

Denumirea Municipiului Yinchuan înseamnă literalmente „râu de 

argint”. Municipiul Suceava a fost reprezentat la discuțiile care au 

început la ora 09:30 de către primarul Ion Lungu, el fiind asistat de 

prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Ștefan Purici. 

www.monitoruldestiri.ro 

13.12.19 



Diferențe și 

asemănări notabile 

între cele două 

orașe 

„Am semnat astăzi Acordul de Cooperare între Municipiul 

Suceava și Municipiul Yinchuan din Republica Populară Chineză. 

Am stabilit relații de colaborare pentru următoarele domenii: 

economic și comerț; învățământ; cultură, turism și sport; protecția 

mediului, medical și al serviciilor edilitare și, nu în ultimul rând, 

administrație publică locală”, a declarat primarul Ion Lungu. 

[…] 

__________ USV va anunța 

câștigătorul 

concursului digital 

USV Hackathon & 

GIFCB 

www.crainou.ro 
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Actualitate OSF Global Services în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și Grupul de inițiativă – Fundația Comunitară 

Bucovina organizează în data de 13 decembrie premierea 

concursului OSF – USV Hackathon, ediția a V-a. Cele zece echipe 

de studenți ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor se vor reuni în amfiteatrul din corpul E, începând 

cu ora 16, pentru a-și prezenta soluțiile digitale realizate. 

OSF – USV Hackathon este un eveniment în care tradiția se 

împletește cu inovația, iar anul acesta am propus realizarea unei 

platforme care să îmbunătățească viața comunității și să sprijine 

inițiativele sociale. OSF Global a dat startul competiției prin 

prezentarea temei de concurs pe data de 9 decembrie, iar cele zece 

echipe înscrise în concurs, Flashback, Bugs Hunters, Winter is 

Coming, Republic of Kekistan, Batborek, WarCode, HLB, 

CLUNIX, Give HOPE și Kingpins, au fost invitate să creeze soluții 

digitale prin care să se promoveze cauze sociale, să se raporteze 

evenimente comunitare și, deopotrivă, să se ofere comunității 

opțiuni pentru a susține cauze prin donații sau voluntariat. Miza 

importantă a concursului este că aplicația câștigătoare va fi 

administrată de Grupul de inițiativă al Fundației Comunitare 

Bucovina. În cursul acestei săptămâni, studenții au alocat ore de 



programare intensivă în scopul dezvoltării proiectului propus, iar 

mentorii OSF au venit în sprijinul echipelor prin acordarea de 

suport dedicat. 

„OSF – USV Hackathon & GIFCB, ediția a V-a, este un proiect 

prin care ne propunem ca împreună, cu ajutorul tehnologiei, să 

contribuim în societatea locală prin întâlnirea și alinierea resurselor 

disponibile cu necesitățile aferente comunității. Ne așteptăm ca 

cele mai motivate echipe să livreze produse viabile și astfel să 

avem un aport în comunitate” a declarat Alexandru Guriuc, Mobile 

Division Director. „Conștientizarea, schimbarea și progresul 

reprezintă un efort comun pe care îl proiectăm în planul colectiv. 

Această ediție a concursului ne conectează la reperele și cerințele 

din comunitate și deopotrivă încurajează și cultivă gândirea 

creativă și spiritul inovativ al studenților cu pregătire specifică, 

completându-l cu noțiuni de leadership sau management”. 

Parteneriatul OSF Global și GI Fundația Comunitară Bucovina s-a 

concretizat odată cu lansarea evenimentului de tip maraton OSF 

Start Bucovina, unde peste 160 de alergători au susținut cauzele 

Grupului de Inițiativă pentru Fundația Comunitară Bucovina. 

Participanții la eveniment au fost atât din Suceava, cât și din alte 

orașe învecinate, inclusiv din diaspora, sportivi profesioniști sau 

amatori. Maratonul sucevean OSF Start Bucovina a reușit să 

strângă de la donatorii suceveni suma de 8000 de lei. 

__________ Spectacol folcloric 

de obiceiuri de 

iarnă „Să nu uităm 

... de Crăciun”, cu 

www.monitorulsv.ro 
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Local Ansamblul Studențesc „Arcanul USV” invită sucevenii la 

spectacolul folcloric de obiceiuri de iarnă „Să nu uităm ... de 

Crăciun”, miercuri, 18 decembrie, de la ora 19.00, la Auditorium 

„Joseph Schmidt” (str. Universității, nr. 13). 



Ansamblul 

„Arcanul USV” 

Colinde, cântece și jocuri populare și obiceiuri prilejuite de 

trecerea dintre ani vor fi oferite spectatorilor. 

Coregrafia – Ioan Ilie Nemțoi, dirijor – Trifan Leancă, coordonator 

artistic – Călin Brăteanu, coordonator general – Sorin Pohoață. 

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. 

Organizatori – Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură 

a Studenților. 

__________ „Ne facem bine !” www.crainou.ro 

12.12.19 

 

Actualitate Editura Humanitas și Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” 

din Suceava organizează luni, 16 decembrie, de la ora 18, în 

Auditorium „Joseph Schmidt”, o întâlnire cu Paula Herlo, Rareș 

Năstase, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu și Cristian 

Leonte. Întâlnirea este prilejuită de lansarea volumului „Ne facem 

bine. O antologie de fapte extraordinare văzute și vorbite la 

«România, te iubesc!»”, bestseller Humanitas la „Gaudeamus 

2019”. 

Potrivit autorilor, volumul este închinat oamenilor care împing 

lucrurile înainte, „celor care luptă să schimbe lucruri ce se 

încăpățânează să rămână neschimbate”. Volumul cuprinde texte de 

Paula Herlo, Rareș Năstase, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul 

Angelescu și un cuvânt înainte de Cristian Leonte. 

„Este o carte pe care o deschidem cu optimism, ne-o dorim 

inspirație pentru cei care își doresc să facă binele și model tuturor 

celor care văd prea multe tonuri închise în viitorul României. 

Oamenii care fac binele sunt eroii acestei cărți. Oameni care s-au 

ridicat deasupra propriei condiții, unii deasupra vremurilor, și și-

au dus tot mai sus visul, familia, comunitatea. Ei și ele au harul de 

a-i ajuta pe alții – în suferință sau în nevoie –, au darul și norocul 

www.apunkt.ro 
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să devină lideri în munca lor. Este un semn de mulțumire, și în 

același timp îndemn pentru veșnicii pesimiști sau demotivați. 

Oamenii acestei cărți merg într-o direcție pe care noi o credem din 

suflet bună de urmat, toți cei care avem speranță și muncim ca să 

ne facem bine” reliefează Cristian Leonte. 

__________ Cinste cui te-a 

scris 

www.radautiziar.ro 

12.12.19 

__________ Galeria de Artă a găzduit  lansarea cărții „Mitropolia Bucovinei, 

1918 – 1940”,   scrisă  de  preotul prof.dr.Constantin Cenușă și 

publicată sub egida Centrului de Cercetări Teologice Interculturale 

și Ecumenice „Sf. Ioan Cassian” și a Centrului de cercetări 

Teologice Interculturale și Misionare „Arhim. Anatolie Tihai”. 

Părintele Constantin Cenușă este profesor cu gradul I didactic, 

licențiat în Teologie pastorală, licențiat în Istorie și doctor în 

domeniul Istoriei. Manifestarea a fost moderată de Prof. dr. Daniel 

Hrenciuc, despre carte a vorbit Diacon Lector universitar dr. Vasile 

Demciuc, de la Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și prof. dr. Remus Rus 

expert conferențiar în Teologie fundamentală și istoria religiilor 

Gabriel 

Toderașcu 

CSU Suceava la 

ora bilanțului 

www.monitorulsv.ro 
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Sport local Handbalul sucevean se află la un moment de răscruce, după ce în 

trecutul nu foarte îndepărtat au fost momente de rezonanță, în care 

echipa locală a jucat o finală de cupă europeană și s-a clasat pe 

locul III la final de Ligă Națională. Lucrurile s-au schimbat, la fel 

ca și generațiile, iar după un sezon nereușit, CSU Suceava a 

retrogradat din primul eșalon valoric al handbalului masculin 

românesc. 

„Nu este cel mai bun moment cel în care ne aflăm, dar vrem să 

ajungem prin forțele noastre din nou la cel mai înalt nivel. Am mai 

fost acolo, știm ce trebuie de făcut și ne dorim, la fel ca și în trecut, 

să ne bazăm pe copiii noștri. Atunci am avut o generație de 



excepție pe scheletul căreia am construit un proiect ce s-a dovedit 

a fi viabil, după cum și acum avem o echipă de juniori II la CSU 

Suceava care promite. Avem antrenori dintre noi, copii talentați din 

pepiniera proprie și un țel pe care putem să-l atingem”, a declarat 

coordonatorul secției de handbal din cadrul CSU Suceava, decanul 

Facultății de Educație și Sport din cadrul Universității ”Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Petru Ghervan. 

Handbaliștii suceveni au vacanță până în data de 6 ianuarie, după 

care vor reveni la antrenamente. CSU Suceava este la finele acestui 

an pe primul loc în seria A a Diviziei A și vizează promovarea. 

„Nu pot să spun că a fost un campionat perfect până acum, dar ne-

am străduit să ne prezentăm la un nivel bun. Nu mai sunt 

bucovineni, așa cum a fost odată, dar ne descurcăm. Avem un lot 

foarte tânăr și, așa alambicat cum e el, a dat satisfacții, pentru 

moment. Mai este mult de muncă până departe, însă suntem pe 

drumul cel bun. Pentru Divizia A suntem pregătiți, oarecum, 

rămâne de văzut cum ar putea fi Liga Zimbrilor. Șansa noastră o 

reprezintă juniorii care vin din spate și care se află pe primele locuri 

în campionatele lor. Cu bun-simț, efort și dăruire, ei pot ajunge la 

marea performanță”, a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, 

Adrian Chiruț. 

Clubul Sportiv Universitar Suceava a avut un an bun, cu rezultate 

notabile la toate secțiile. În 2019 s-au obținut șase medalii la 

atletism, trei la natație și este în top la handbal. 

„La finele acestui an CSU Suceava se poate lăuda cu performanțe 

de excepție. La atletism, Alin Firfirică s-a calificat pentru Jocurile 

Olimpice Olimpiadă, chiar dacă în acest moment nu mai este 

sportivul nostru. De asemenea, Marius Musteață a ajuns pe 



podiumul Naționalelor Universitare și nu numai, în vreme ce 

înotătorul Șerban Cotos a punctat și el pentru palmaresul nostru. 

Ne propunem noi medalii prin aducerea în club de noi atleți, prin 

progresul sportivilor care ne reprezintă deja și ascensiunea 

echipelor de juniori la handbal masculin”, a completat directorul 

CSU Suceava, Sorin Rață. 

La unison, cei care au reprezentat CSU Suceava la bilanțul de final 

de an speră că vor prinde inaugurarea viitoarei săli polivalente din 

Suceava. 

 


