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Ultima oră local Președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, va fi 

prezent la mijlocul acestei săptămâni la Suceava, pentru a vizita Centrul 

Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor, care funcționează în 

municipiul reședință de județ din data de 10 noiembrie a anului trecut. 

Cu această ocazie, joi, cu începere de la ora 11.30, la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” va fi organizată și o conferință de presă, unde vor participa, 

alături de Alexandru Dedu, primarul Ion Lungu și rectorul Valentin 

Popa. 

Federația Română de Handbal a decis înființarea aici a Centrului 

Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor ca urmare a rezultatelor 

constant bune înregistrate de handbalul juvenil sucevean. Scopul 

Centrului este acela de a selecționa și pregăti pentru echipele naționale 

cei mai buni tineri jucători din zona Moldovei. 

Momentan, la Centrul Național Olimpic de la Suceava funcționează o 

singură grupă, formată din 16 juniori născuți în anii 2004 și 2005. Copiii 

sunt cantonați permanent la Hotelul „Șura Geților”, acolo unde 

beneficiază de condiții bune de cazare și masă. Antrenor principal este 

Vasile Boca, care este ajutat pe partea tehnică de Iulian Andrei. Marius 

Grămadă este medicul Centrului, iar Mihai Vornicu activează ca 

kinetoterapeut. Echipa susține antrenamentele la sala de sport a Școlii 

Gimnaziale „Ion Creangă”, din cartierul Obcini, beneficiind și de baza 

sportivă a Universității „Ștefan cel Mare”.[…] 

N.B. „Copii şi tineri 
integraţi pentru o 
lume mai bună” 

www.crainou.ro 
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Actualitate Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în calitate de promotor, 

anunţă deschiderea oficială a proiectului ,,Copii şi tineri integraţi pentru 

o lume mai bună (CTIL)”, în cadrul apelului „Educaţie incluzivă pentru 

copii şi tineri în situaţii de risc”. Proiectul va fi implementat în 

parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

(CJRAE) din Suceava şi Asociaţia pentru Sprijin în Dezvoltarea 

Economiei Sociale – Incluziune, Responsabilitate Cooperatistă, 

Antreprenoriat Social (IRCAS) din Tulcea, până în decembrie 2023. 



Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.212.665 de euro oferit 

de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului 

Dezvoltare Locală. Obiectivul general al proiectului este abordarea 

integrată şi inovativă a unui grup ţintă format din: copii şi tineri cu 

cerinţe educaţionale speciale; copii şi tineri cu risc de părăsire timpurie 

a şcolii; cadre didactice şi părinţi/tutori ai copiilor aflaţi în situaţie de 

risc; profesionişti/voluntari din sfera serviciilor sociale; copii/tineri şi 

părinţii/tutorii lor care interacţionează cu copiii şi tinerii din grupul ţintă 

principal, în vederea creşterii gradului de incluziune socială a copiilor din 

trei regiuni de dezvoltare din România.[…] 
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Social Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava Mihai Dimian a 

informat că săptămâna viitoare se va redeschide Book Cafe-ul. Totodată, 

Dimian a precizat că la mijlocul lunii aprilie cea de-a doua serie de 

studenți va fi cazată în căminele USV pentru a lua parte fizic la cursuri. 

Pe de altă parte, prorectorul sucevean a subliniat că măsurile sanitare 

impuse de autorități sunt foarte importante, iar dacă sunt respectate 

riscul de infectare este unul mic. 

    „Ne pregătim să redeschidem și Book Cafe-ul de săptămâna viitoare, la 

30% din capacitate! 

    De asemenea, la mijlocul lunii aprilie, prima serie de studenți 

finalizează activitățile în campus și așteptăm a doua serie în campus. Am 

parcurs, de la 1 octombrie, 3 cicluri de activități didactice în acest format 

hibrid (cursuri on-line și aplicații on-site) și sperăm să finalizăm cu bine 

întreg anul universitar. 

    E dificil dar cred că se demonstrează, cu fiecare zi care trece, că se poate 

și nu trebuie să suspendăm tot ci doar să respectăm anumite reguli și să 

fim responsabili. Deși am fost aproape zilnic la universitate în ultimul an, 

deși particip la programul de secvențiere a virusului, nu m-am infectat 

(sau cel puțin așa a rezultat din testele RT-PCR și anticorpi pe care mi le-

am făcut). M-am vaccinat, și pentru a-i proteja pe ceilalți. Sper să-mi pot 

desfășura activitățile și în continuare iar, în a doua parte a anului, să 

revenim la o anumită normalitate. 

Daniela 
Micuțariu 

Campania de donare 
de sânge organizată 
de ASCOR Suceava 
și asociațiile 
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Local Campania de donare de sânge organizată de Asociația Studenților 

Creștin-Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Suceava, și asociaţiile 

partenere de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), intitulată 

„Uniţi pentru viaţă!”, a ajuns la final. Aproximativ 40 de voluntari au 



partenere de la USV, 
la final 

donat sânge, în perioada 22-27 martie, la Centrul Judeţean de Transfuzie 

Sanguină Suceava (bulevardul 1 Mai, nr. 11), campania desfășurându-se 

sub egida „Marșul pentru viață!”.  

După cum ne-a spus Laurențiu Brăneanu,președintele ASCOR Suceava, 

„conştientizând faptul că 1 din 10 pacienţi din spitalele din România are 

nevoie urgentă de sânge, ASCOR a desfășurat această campanie în luna 

martie, dedicată femeii și vieții. Astfel, Asociația Studenților Creștin-

Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Suceava, a lansat, împreună cu 

asociaţiile partenere din cadrul Universității Ştefan cel Mare Suceava 

(USV), campania de donare de sânge, Uniți pentru viață!, organizată sub 

egida Marşului pentru viaţă 2021”.[…] 

Sorin Avram Fără strategie, viața 
sportivă e pustiu 

www.jupanu.ro 
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Editorial Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că, și în acest an, fotbalul și 

handbalul vor primi cîte 2,5 milioane de lei, cîte aproximativ 500.000 de 

euro, din partea municipalității. Însă, numai în cazul în care Foresta 

Suceava va reuși promovarea în liga a II-a de fotbal, iar CS Universitatea 

Suceava se va menține în prima ligă la handbal. Obiectivele nu sînt ușor 

de realizat, în condițiile în care nici echipa de fotbal și nici cea de handbal 

nu merg așa cum și-ar dori suporterii, antrenorii și jucătorii.[…] 

 

 

 

 

 

 

 


