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Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) oferă, în 

perspectiva susţinerii examenului de bacalaureat şi a examenului 

de admitere la facultate, consultaţii gratuite la Limba şi literatura 

română şi la Matematică, a anunţat, ierii, purtătorul de cuvânt al 

instituţiei academice, Codruţ Şerban. 

Este al patrulea an consecutiv când elevii din judeţul Suceava, dar 

şi din judeţele învecinate, care doresc să îşi îmbunătăţească 

performanţele, pot beneficia de această oportunitate. Aceste 

consultaţii sunt concepute sub forma unor module interactive şi 

vor putea fi personalizate în funcţie de nivelul de pregătire al 

elevilor participanţi. 

Pentru înscriere este necesară completarea cererii de înscriere, 

aflată pe site-ul www.usv.ro, la secţiunea „Consultaţii 

bacalaureat”, şi transmiterea ei în perioada 25 februarie - 7 martie, 

iar orarul consultaţiilor va putea fi, de asemenea, accesat pe site, 

înainte de finalizarea perioadei de înscrieri. 

În urma cursurilor de pregătire desfăşurate în perioada februarie - 

mai 2019, la care au participat aproape 350 de elevi, peste 90% 

dintre cursanţi au obţinut diploma de bacalaureat. 
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Teatrul Studențesc „Fabulinus” din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV) invită sucevenii la premiera noului 

spectacol „Baba oarba”, în regia lui Cosmin Panaite. 

Evenimentul este programat pentru 5 martie 2020, de la ora 19.00, 

pe scena Auditoriumului „Joseph Schmidt” (str. Universității, nr. 

13). 

„Pornind de la un caz real, textul ne prezintă o poveste despre 

joacă, manipulare și responsabilitate. Acțiunea se desfășoară pe 

două planuri, unul al adolescenței, în care alunecăm ușor dinspre 

joc spre agresiune, și unul al maturității, în care ne aflăm în 

căutarea dreptății și adevărului. Cele două perspective prezentate 

- care se întrepătrund pe măsură ce spectacolul se desfășoară - nu 

oferă răspunsuri, ci chestionează o realitate, cea a unei societăți 

imperfecte”, a transmis Cosmin Panaite. 

Actor al Teatrului Municipal „Matei Vişniec” Suceava, Cosmin 

Panaite se află la a patra colaborare cu trupa Teatrului Studențesc 

Fabulinus, după spectacolele „Pisica verde”,„Cosmic” și „Țîba”. 

Distribuția: Polya Zubati, Radu Andonie, Vitali Cuzub, Elian 

Agache, Costin Bucătaru, echipa tehnică: Ilie Doroftei și Ionuț 

Flutur. 

Prețul unui bilet este de 10 lei pentru adulți sau de 5 lei pentru 

studenți, elevi și pensionari. Biletele pot fi achiziționate de la 



sediul Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor nr. 6 (lângă Auto 

Albina) sau online, de pe www.ccs-sv.ro. 

Pentru alte informații: 0752.092.606. Activitatea trupei Fabulinus 

poate fi urmărită și pe 

 https://www.facebook.com/TeatrulStudentescFabulinusSuceava/  

 

De menționat că spectacolul conține efecte de lumini de tip 

stroboscop, ce pot declanşa crize persoanelor care suferă de 

epilepsie fotosenzitivă, iar piesa se adresează spectatorilor de 

peste 14 ani. 
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________  […] 

În acest sens, compania EGGER asigură  finanțarea pentru dotarea 

cu mobilier și echipamente medicale pentru Secția de Psihiatrie 

din cadrul Spitalului Municipal Rădăuți. În plus, sprijină financiar 

reabilitarea sediului Centrului de Ambulanță de la Rădăuți. 

Totodată, a dotat cu echipamente moderne 3 laboratoare din 

cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, a făcut donații 

de carte în 20 de școli din județ, preponderent din mediul rural, și 

a continuat parteneriatul cu Crucea Roșie Suceava pentru 

organizarea cursurilor de prim ajutor în peste 70 de școli. […] 
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