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_____ Actorii Teatrului 
„Matei Vișniec” pun 
în scenă piesa 
„Tragicomedia lui 
Don Cristobal și a 
Rositei”, mâine, în 
zona de agrement 
Tătărași 
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_____ Mâine, începând cu ora 19.00, în Parcul de Agrement Tătărași din 
Suceava, este programată o nouă reprezentație a piesei „Tragicomedia 
lui Don Cristobal și a Rositei”, în regia lui Zalán Zakariás. 
 
Spectacolul este susținut de actorii Teatrului Municipal „Matei 
Vișniec”, iar premiera a avut loc sâmbăta trecută, în același loc. La fel 
ca la premieră, intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Este 
obligatorie purtarea măștii de protecție. Totodată, trebuie respectată 
măsura de distanțare fizică. 
 
Din echipa de creație a spectacolului fac parte scenografa Corina 
Grămoșteanu și compozitorul Csiki Csaba. În distribuție se regăsesc 
Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Horia Butnaru, Cristina Florea, Diana 
Lazăr, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin 
Panaite și Clara Popadiuc. 
 
Piesa „Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei” este scrisă de 
reputatul dramaturg spaniol Federico Garcia Lorca. Textul a fost tradus 
acum pentru prima dată în limba română de Lavinia Seiciuc. Lavinia 
Seiciuc este conferențiar universitar doctor la Catedra de Hispanistică 
de la Universitatea „Ștefan cel Mare”. 
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Humoreanu 

Spitalul Suceava 
caută colaboratori 
în clinici și 
universități din țară 
și străinătate 
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Local Managerul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” 
Suceava, medicul Alexandru Calancea, intenționează să dezvolte o 
rețea de colaborare cu universități și clinici din țară și din străinătate și 
împreună cu echipa de la spital să refacă imaginea acestei unități 
medicale, grav afectată de accidentul epidemiologic Covid, din martie. 
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„Mi-aș dori foarte mult să refacem imaginea acestui spital și a Sucevei, 
să avem un spital performant, un spital de elită, prin colaborări cu 
universitățile. Avem o colaborare strânsă și, sperăm, de durată cu 
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, vrem și cu alte universități din 
țară și din străinătate, cu clinici de renume din țară și din străinătate. 
Vrem să aducem noi specialități la Spitalul Județean Suceava, să facem 
noi proceduri astfel încât să avem un spital performant, unde putem să 
ne tratăm așa cum este normal în secolul 21”, a declarat, în conferință 
de presă, noul manager al spitalului. 
 
Dr. Calancea a afirmat că deja au fost contactați medici din centre 
universitare, cărora li s-a făcut oferta de a veni să lucreze la Suceava și 
ceea ce se așteaptă este ca legislația să permită din nou organizarea 
concursurilor pentru angajarea pe perioadă nedeterminată și nu doar 
angajări temporare, cum este acum, pe durata stării de alertă. 
 
Alte obiective enunțate de doctorul Calancea, în calitate de manager, 
sunt formarea unei echipe medicale unite și performante și schimbarea 
modului de comunicare dintre echipa medicală- pacient – familia 
pacientului. […] 

 


