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- Președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, a vizitat 
joi, la Suceava, Centrul Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor, 
înființat în noiembrie 2020. Cu această ocazie, la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” a fost organizată o conferință de presă, la care au mai 
participat, alături de Alexandru Dedu, primarul Ion Lungu și rectorul 
Valentin Popa, în sală fiind prezenți, în echipamentele sportive, membrii 
primei grupe CNOPJ. 
“Faptul că unul dintre aceste centre este la Suceava nu este întâmplător. 
Este consecința unor zeci de ani în care handbalul a confirmat aici. La 
Suceava există un lucru care s-a conservat și pe care îl regăsesc și la 
echipa de seniori de aici: o rigoare tehnico-tactică mult peste alte echipe. 
Asta înseamnă pregătire multă, înseamnă că profesorii de aici știu ce vor. 
Sunt foarte bucuros că toți factorii din această regiune sunt alături de noi 
și vreau să vă asigur că veți avea parte de un partener onest în Federația 
Română de Handbal”, a spus președintele FRH, Alexandru Dedu, care a 
cerut să îi fie prezentat fiecare junior în parte, după care a discutat cu ei 
despre cariera lor de sportivi. 
“Mi-ar plăcea să apreciați ceea ce aveți și să dați tot ce puteți. Oamenii de 
aici fac eforturi mari ca voi să puteți să faceți sport de performanță. Aș 
vrea să vă gândiți la asta și să dați din voi ce e mai bun. Viața de sportiv 
nu e ușoară, dar e o viață care vă poate da multe satisfacții, fiindcă ai 
șansa să ai două cariere, iar asta înseamnă împlinire. E important să 
învățați, ca să fiți pregătiți și de viața de după cariera sportivă”, le-a spus 
Alexandru Dedu tinerilor prezenți în sală. 
La rândul său, Valentin Popa, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava, a spus: „Vă mulțumesc că ați avut încredere în noi și că ați 
relocat acest centru la noi, în Suceava, unde putem spune că avem o 
matcă bună pentru tinerii handbaliști români. Constant, am asigurat, din 
această regiune, membri ai loturilor naționale de juniori și seniori. Am 
avut și rezultate excepționale – am avut ocazia să vedem o cupă 
europeană pe masa noastră și am mai fost la câteva zecimi de secunde de 
a mai juca cu o cupă pe masă”. 
 



În prezent, la Centrul Național Olimpic de la Suceava funcționează o 
singură grupă, formată din 16 juniori născuți în anii 2004 și 2005, 
antrenată de Vasile Boca și Iulian Andrei. Echipa se antrenează la sala de 
sport a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” și la baza sportivă a Universității 
„Ștefan cel Mare”. 
Din sezonul următor, grupa 2004-2005 a CNOPJ Suceava urmează să 
evolueze și în Divizia A. 
„Marcăm azi ziua în care se oficializează înființarea CNOPJ de handbal 
Suceava și mulțumim tuturor celor care au întreprins eforturi pentru ca 
această structură să funcționeze în orașul nostru, și în special Primăriei 
municipiului Suceava și Universității <Ștefan cel Mare>. Trebuie să fim 
conștienți că misiunea pe care o are această structură sportivă este de a 
forma jucători de handbal care să participe cu echipa României la 
Jocurile Olimpice de peste 8 sau 12 ani. Structura este finanțată de 
Comitetul Olimpic Sportiv Român prin Federația Română de Handbal și 
mulțumim domnului președinte Alexandru Dedu pentru încrederea 
acordată școlii de handbal de la Suceava. Odată cu înființarea acestui 
centru, suntem siguri că vor avea de câștigat atât loturile naționale ale 
României, cât și echipele de seniori care vor dori să legitimeze jucători 
formați la Suceava”, a declarat Petru Ghervan, decanul Facultății de 
Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 
La final, membrii primei grupe a Centrului Național Olimpic de Pregătire 
a Juniorilor de la Suceava au făcut o fotografie de grup, care să le 
amintească de acest moment important pentru viitoarea lor carieră 
sportivă. 

- Alexandru Dedu a 
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- Alexandru Dedu, președintele Federației Române de Handbal, a fost 
prezent, joi, la Suceava, pentru a inaugura în mod oficial Centrul 
Național Olimpic de Pregătire al juniorilor din zona Moldovei. 
Cu acest prilej, șeful handbalul românesc s-a întâlnit cu primarul 
municipiului Suceava, Ion Lungu, și cu rectorul Universității „Stefan cel 
Mare”, Valentin Popa. Cei trei au vizitat locurile de pregătire și de cazare 
ale tinerilor handbaliști, după care au susținut o conferință de presă 
comună în aula Facultății de Educație Fizică și Sport. 
 
„Faptul că unul dintre aceste centre este la Suceava nu este întâmplător. 
Este consecința unor zece de ani în care handbalul a confirmat aici. La 
Suceava, există un lucru care s-a conservat și pe care îl regăsesc și la 
echipa de seniori de aici: o rigoare tehnico-tactică mult peste alte echipe. 



Asta înseamnă pregătire multă, înseamnă că profesorii de aici știu ce vor. 
Sunt foarte bucuros că toți factorii din această regiune sunt alături de noi 
și vreau să vă asigur că veți avea parte de un partener onest în Federația 
Română de Handbal”, a declarat președintele FRH, Alexandru Dedu, 
care a venit la Suceava însoțit de către directorul-executiv Dan Arnăutu 
și de antrenorul federal Gabriel Florea. 
La rândul său, rectorul USV, Valentin Popa, a salutat decizia FRH de a 
deschide un Centru Național Olimpic de Pregătire la Suceava. „Îi 
mulțumim domnului președinte Alexandru Dedu că a avut încredere în 
noi și a relocat acest Centru Olimpic la Suceava, unde avem o matcă bună 
pentru tinerii handbaliști. Am dat constant jucători din această regiune 
către loturile naționale ale României”, a spus Valentin Popa.[...] 

Cătălin 
Hopulele 

Zeci de persoane 
care nu poartă 
mască, la un 
eveniment organizat 
de Mănăstirea 
Putna. Cum explică 
preoții 
Citește întreaga 
știre: Zeci de 
persoane care nu 
poartă mască, la un 
eveniment organizat 
de Mănăstirea 
Putna. Cum explică 
preoții 

libertatea.ro 
02.04.21 

Știri România Mănăstirea Putna a publicat pe pagina de Facebook mai multe fotografii 
de la un eveniment care a avut loc ieri, la Portalul Memorial Golgota 
Neamului – „Fântâna Albă”, din care se observă că zeci de participanți 
nu poartă mască de protecție, deși aceasta este obligatorie și în spațiile 
deschise. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților spune că evenimentul a 
fost unul restrâns, în aer liber, în timp ce senatorul PNL, Viorel Badea, 
admite că oamenii nu purtau mască, dar că „e alegerea lor”. Evenimentul 
de comemorare a 80 de ani de la masacrul din 1941 din Bucovina de 
Nord, unde mii de români au fost uciși de trupele URSS în timp ce 
încercau să treacă granița în România, a fost unul amplu. A început joi, 1 
aprilie, și nu a inclus doar momente religioase. Au susținut discursuri sau 
cuvântări, printre alții, Vasile Demciuc, profesor în cadrul Universității 
din Suceava, Alexandrina Cernov, din Cernăuți, membru corespondent 
al Academiei Române, sau Viorel Badea, senator PNL, președintele 
Comisiei pentru Cultură și Mass-Media. Pe lângă aceștia, conform 
programului, au avut loc și trei recitaluri ale mai multor coruri. [...] 
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- INSP: Până la 28 
martie, au fost 
confirmate 562 de 
cazuri cu variante 
ale SARS-CoV-2 care 
determină 
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- Institutul National de Sănătate Publică (INSP) informează că, până la 
data de 28 martie, au fost confirmate 562 de cazuri cu variante ale SARS-
CoV-2 care determină îngrijorare. Dintre acestea, 557 – cu varianta 
britanică (B.1.1.7), trei cazuri cu varianta sud-africană (B.1.351) și două 
cazuri cu varianta braziliană (P.1). 
„Cazul nou confirmat cu varianta sud-africană (B.1.351), un bărbat de 51 
de ani, provine dintr-un focar familial cu trei cazuri de COVID-19 din 
municipiul București, din care două confirmate cu această variantă. Este 
cazul index al focarului, având istoric de călătorie doar în țară. Locul 
expunerii nu poate fi precizat”, informează INSP. Până la data de 28 
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02.04.21 martie, rata de confirmare cu variante ale SARS-CoV-2 care determina 
îngrijorare (VOC) a fost de 53,5%. 
Potrivit sursei citate, au fost raportate la INSP – CNSCBT un număr de 
1.050 de secvențieri, iar cele patru laboratoare care au raportat 
rezultatele sunt: Institutul ‘Cantacuzino’, Institutul ‘Matei Balș’, MedLife 
si Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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COMUNITĂȚI 
ISTORICE 

Studenții români de la Universitatea din Cernăuți vor putea studia 
concomitent și la Universitatea „Ștefan cel Mare din Suceava. 

 

 

 


