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Primarul Ion Lungu 
și rectorul USV, 
Valentin Popa, au 
anunțat înființarea 
centrului național 
olimpic de pregătire 
a juniorilor la 
handbal masculin 

www.monitorulsv.ro 
24.09.20 

Sport local Suceava va deveni centru național olimpic de pregătire a juniorilor la 
handbal masculin – anunțul a fost făcut miercuri de către primarul Ion 
Lungu și rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa. 
 
„La solicitarea Federației Române de Handbal, la Suceava se înființează 
un centru național olimpic de pregătire a juniorilor la handbal masculin. 
 
Primăria Suceava și-a dat acceptul și suntem parteneri cu Universitatea 
<Ștefan cel Mare> Suceava, cu LPS și Școala Gimnazială <Ion Creangă>, 
precum și cu Inspectoratul Școlar Județean. Urmează ca în perioada 
următoare să intrăm în Consiliul Local, să aprobăm acest parteneriat, cu 
obligațiile care sunt de o parte și de alta. Este benefic și pentru viitorul 
handbalului sucevean. Așa cum se știe, echipa noastră de handbal a 
revenit în Liga Națională și îi felicit din suflet pentru asta. 
 
Avem o formație tânără, în curs de formare, dar împreună cu rectorul 
USV și cei din Consiliul de Administrație am avut discuții să facem o 
strategie pentru ca în perioada următoare, adică trei-patru ani, să avem 
performanță la handbal, așa cum a fost acum 10 ani. 
 
În 2005, la o discuție cu rectorul de atunci, Adrian Graur, și cu Petru 
Ghervan, care era antrenorul echipei, am pus la cale un proiect de 
performanță a handbalului masculin la Suceava și am avut un parcurs 
de ceas elvețian. Trei ani mai târziu am jucat o finală de Cupă 
Europeană. 
Sper ca și acum să se întâmple la fel, în trei-patru ani să jucăm o finală 
de Cupă Europeană, iar până atunci sunt convins că vom avea și o Sală 
Polivalentă la Suceava. 
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Acest centru național olimpic de pregătire a juniorilor la handbal 
masculin ne va ajuta – copiii din Moldova vor veni aici, vor fi înființate 
clase, grupe, vor face antrenamente”, a declarat primarul Sucevei, Ion 
Lungu. 
 
Primăria Suceava va sprijini financiar acest proiect important pentru 
viitorul handbalului sucevean și al sportului, în general. 
 
Rectorul USV, Valentin Popa, a explicat parcursul realizării centrului 
național olimpic de pregătire a juniorilor la handbal masculin: 
 
„Am aflat despre această oportunitate acum câteva luni, am găsit 
susținere din toate părțile, atât din partea primarului și a Consiliului 
Local, încât am susținut această variantă în fața președintelui Federației 
Române de Handbal, iar acum am ajuns la momentul în care am primit 
scrisorile oficiale, în urma cărora trebuie să ne pregătim pentru o 
evaluare efectuată de către o comisie din care vor face parte atât 
membri ai Comitetului Olimpic Român, cât și ai Federației Române de 
Handbal. Aceștia vor veni la Suceava să evalueze condițiile în care copiii 
vor trebui să învețe și să facă sport. 
 
Sunt convins că vom avea toate facilitățile necesare în regulă, atât la 
LPS, cât și în privința bazelor sportive pe care le vom pune la dispoziție. 
 
Universitatea este alături de Primăria Suceava, care este principalul 
promotor și beneficiar al acestui proiect, dar care are și o 
responsabilitate pe măsură. 
 
USV va asigura baza sportivă, va permite accesul tinerilor înscriși în 
aceste grupe de pregătire olimpică. Aceștia vor avea acces la complexul 
de natație și kinetoterapie, pentru refacere, la terenul de sport, vor 
putea lua masa în restaurantul studențesc, iar nu în ultimul rând, poate 



chiar cel mai important, USV va asigura resursa umană pentru a-i 
pregăti. 
 
Sunt convins că va fi un centru național olimpic de succes, pentru că 
avem în zonă foarte mulți copii cu real talent pentru handbal – 
majoritatea sportivilor din lotul olimpic de juniori provin din regiunea 
Suceava. 
 
Vom lucra în următoarele luni la pregătirea dosarului de evaluare, sunt 
convins că în următorul an vom avea una sau chiar două grupe de elevi 
care vor forma lotul de pregătire olimpic de juniori”. 
 
Ion Lungu i-a mulțumit rectorului USV, Valentin Popa, și l-a asigurat de 
tot sprijinul municipalității în realizarea proiectelor Universității, 
precum campusul USV, Facultatea de Medicină, în domeniul sportului și 
al activităților culturale, colaborarea dintre cele două importante 
instituții sucevene fiind foarte strânsă și dezvoltată pe mai multe 
planuri. 

N.B. „Promovarea 
sănătății mintale în 
școală” 

www.crainou.ro 
24.09.20 

Actualitate Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, în cooperare cu Inspectoratul Școlar al Județului 
(ISJ), va organiza conferința online „Promovarea sănătății mintale în 
școală”. 
 
Potrivit USV, evenimentul va avea loc miercuri, 30 septembrie a.c., în 
intervalul orar 15 – 19. 
 
Conferința se adresează cadrelor didactice (din învățământul preșcolar, 
primar, gimnazial și liceal), consilierilor școlari, părinților, precum și 
managerilor instituțiilor educaționale și specialiștilor implicați în 
elaborarea politicilor educaționale, a precizat sursa citată. 
 
Prezentările din cadrul conferinței vor aborda dezvoltarea socio-
emoțională, a stării de bine și rezilienței în școală și în familie (conf. univ. 

www.ultimele-stiri.eu 
23.09.20 

www.radioimpactfm.ro 
24.09.20 



dr. Petruța Rusu și lector univ. dr. Diana-Sînziana Duca, Facultatea de 
Științe ale Educației, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), 
prevenția anxietății și depresiei la copii și adolescenți (conf. univ. dr. 
Ioana Podina, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 
Universitatea București), optimismul în școală (conf. univ. dr. Daniela 
Muntele Hendreș, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași) și exemple de bune practici privind 
învățarea socială și emoțională (dr. Angela Andrei, Centrul Național de 
Politici și Evaluare în Educație, Ministerul Educației și Cercetării). 
 
Potrivit USV, conferința se desfășoară în cadrul proiectului european 
„PROMEHS – Promoting Mental Health at School, un proiect Erasmus+ 
KA3, care își propune să dezvolte politici educaționale prin care educația 
pentru sănătatea mintală să fie facilitată în școlile din țările UE. 
 
În cadrul conferinței, participanții vor afla detalii despre proiectul 
PROMEHS (coordonat în România de conf. univ. dr. Aurora-Adina 
Colomeischi, decan al Facultății de Științe ale Educației, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava) și vor avea oportunitatea să cunoască 
materialele elaborate în cadrul proiectului pentru elevi, părinți și 
profesori. 

__________ Sănătatea mintală, 
USV și autoritățile 
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Tableta zilei Universitatea suceveană încă nu și-a reluat activitatea, dar asta nu 
înseamnă că aceasta doarme. Din contră, are insomnii pentru că nu știe 
cum va debuta noul an academic, programat să înceapă pe 5 octombrie. 
Universitatea suceveană și-a făcut „planul de luptă”, însă depinde care 
va fi situația epidemiologică și ce va spune Ministerul Educației. Până 
atunci, însă, universitatea continuă să dezvolte tot felul de programe și 
să organizeze fel de fel de conferințe. Pe 30 septembrie, de pildă, 
Facultatea de Științe ale Educației și Inspectoratul Școlar Suceava vor 
organiza conferința online cu tema „Promovarea sănătății mintale în 
școală”. Conferința se adresează cadrelor didactice din învățământul 
preșcolar, primar, gimnazial și liceal, consilierilor școlari, părinților, dar 
și managerilor instituțiilor educaționale și specialiștilor implicați în 



elaborarea politicilor educaționale. Pandemia de COVID a dat lumea 
peste cap și a început să lase urme în capul oamenilor. Izolarea, 
distanțarea, comunicatele alarmiste transmise în crucea nopții de 
autorități, rudele și cunoscuții care s-au infectat cu noul coronavirus și 
școala online sau deloc au început să lase urme. Și în cazul copiilor, și al 
părinților, și al bunicilor. Nimeni nu știe acum cât de adânci sunt urmele, 
care, oricum, sunt diferite de la un om la altul. În plus, nu vorbim despre 
niște răni care se văd imediat ca atunci când te-ai lovit la picior de banca 
din parc, ci despre răni care se pot adânci odată cu trecerea timpului 
dacă nu se intervine atunci când trebuie. E foarte bună inițiativa 
universității, dar și mai bun ar fi un program guvernamental de 
depistare a problemelor psihice apărute din cauza pandemiei și de 
tratare a acestora. E nevoie de un program național, ca în cazul 
programelor naționale de diabet și de cancer. Bine ar fi ca inițiativa 
Universității „Ștefan cel Mare” să trezească autoritățile centrale. 

N.B. Valentin Popa a fost 
ales vicepreședinte 
al Consiliului 
Național al 
Rectorilor 
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Actualitate Acest vot reprezintă o recunoaștere la nivel național a rezultatelor 
deosebite înregistrate de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
în ultimii ani 
 
Plenul Consiliului Național al Rectorilor (CNR) și-a ales o nouă conducere 
(președinte, secretar și vicepreședinți), rectorul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava fiind ales vicepreședinte al Consiliului, a informat 
USV. 
 
Noua conducerea a fost aleasă vineri, 18 septembrie, prin vot secret, la 
Universitatea „Transilvania” din Brașov. 
 
Cei 69 de rectori participanți l-au reales pe prof. univ. dr. Sorin 
Cîmpeanu, rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară din București, în funcția de președinte al CNR. 
 
Potrivit USV, la finalul votului, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul 
USV, a fost ales vicepreședinte al Consiliului. Sursa citată a menționat că 
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rectorul USV a mai ocupat această funcție și în trecut, dar a demisionat 
în momentul în care a fost numit ministru al Educației. 
 
Universitatea suceveană consideră că „acest vot reprezintă o 
recunoaștere la nivel național a rezultatelor deosebite înregistrate de 
Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava în ultimii ani. În prezent, 
USV este unul dintre cei mai importanți actori în regiunea de nord-est, 
implicându-se activ în viața comunității din care face parte. Pe lângă 
activitatea intensă din sfera educației, a cercetării și a culturii, 
reamintim implicarea necondiționată a universității noastre în lupta pe 
care întreaga comunitatea locală a o duce împotriva Covid-19, prin 
identificarea și implementarea de soluții care au oferit sprijin celor 
implicați, direct sau indirect, în depășirea cu bine a acestei perioade de 
criză majoră. 
 
Totodată, USV este o instituție recunoscută pentru de capacitatea de a 
se adapta la cerințele noii piețe a muncii și pentru dezvoltarea dinamică, 
care s-au materializat prin: diversificarea consistentă și într-un timp 
scurt a ofertei educaționale, introducând 12 programe de studiu noi, 
anunțate la începutul lunii martie 2020, investițiile majore în dotarea 
unor laboratoare performante și de ultimă generație pentru domenii 
diferite, de la medicină dentară la sisteme pentru autovehicule, sau 
inițiativa de a oferi laptopuri și tablete tuturor studenților care s-au 
înmatriculat în admiterea care tocmai s-a încheiat. 
 
Suntem convinși că, prin calitatea de membru al CNR și grație funcției 
de vicepreședinte al acestui for reprezentativ, prof. univ. dr. ing. 
Valentin Popa va face cunoscute ideile, propunerile și soluțiile pe care 
comunitatea academică suceveană le poate oferi sistemului universitar 
românesc” se arată în comunicatul USV. 

__________ WEBINAR – 
MORARIT&PANIFICA
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Evenimente 4-a ediție INGREDIENTS SHOW, eveniment la care sunt așteptați să 
participe peste 300 de specialiști din industria alimentară și a 



TEI&DULCIURI&PRO
DUSE ALTERNATIVE 

suplimentelor, va avea loc în zilele de 5, 6, 7, 8 și 9 octombrie 2020 , 
online pe platforma ZOOM. […] 
 
SESIUNEA 3 
 
    14:00-14:30 | Produse cu conținut redus de zaharuri (titlu provizoriu) 
| Laura Stefan Expertarom 
    12:50-13:10 Soluții inovatoare pentru igiena și siguranța produselor 
de panificație și dulciuri | BIOTREND PLUS ROMANIA 
    14:30-15:00 | The future of bread lies in its past. | Karl de Smedt 
Sourdough Librarian Puratos Group 
    15:00-15:20 Materii prime neconvenționale pentru industria de 
panificație | Adriana Dabija Universitatea Suceava 
    15:20-15:30 Valorificarea borhotului de malț în industria de 
panificație | Ancuța Chetrariu Universitatea Suceava 
    15:30-16:30 DEBATE POLICY LAB  FIT4FOOD 2030 Healthy ingredients 
for a susteinable food system […] 

 

 

 

 

 

 

 


