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Handbaliștii 
campioni de la CSU 
din Suceava vor fi 
sprijiniți în 
continuare de 
conducerea USV 
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- Talentații handbaliști de la CSU din Suceava, proaspeți campioni ai 
României la nivel de juniori II, au fost invitați, miercuri, la masă, de către 
rectorul Universității „Ștefan cel Mare”. Valentin Popa a dorit să-i felicite 
personal pe jucători pentru splendida performanță obținută, i-a asigurat 
de sprijinul său și le-a transmis că își dorește să formeze la Suceava o 
echipă competitivă de seniori, construită pe scheletul jucătorilor crescuți 
și formați în pepiniera proprie a Clubului Sportiv Universitar. 
La întâlnirea cu rectorul USV ar fi trebuit să fie prezenți și componenții 
formației de juniori III ai grupării sucevene, care au cucerit titlul de 
vicecampioni naționali în acest sezon, însă ei susțin examenul de 
capacitate în această perioadă, așa că au lipsit motivat. 

- Delegații din 
Republica Moldova, 
la Programul 
Ștefanian. 
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- Sala Unirii din cadrul Palatului Administrativ din Suceava se va deschide 
în mod oficial în perioada ediției de anul acesta a Programului 
Ștefanian.  Potrivit președintelui Consiliului Județean Suceava, 
Gheorghe Flutur, în prima zi a ediției din acest an la Suceava vor veni și 
delegații din Republica Moldova, respectiv din municipiul Chișinău și 
raioanele Ștefan Vodă, Sîngerei și Rîșcani. Cu acest prilej vor fi semnate 
înțelegeri de cooperare între județul Suceava și unitățile administrative 
din Republica Moldova. 
Astfel, joi, 24 iunie, la ora 12:30, va avea loc semnarea înțelegerii de 
cooperare între județul Suceava și unitățile administrative din Republica 
Moldova.[…] 
Trebuie precizat că la ceremonie au fost invitați să participe 
reprezentanți ai Universității „Ștefan cel Mare”, Camerei de Comerț și 
Industrie, Inspectoratului Școlar Județean, Muzeului Național al 
Bucovinei și Centrului Cultural Bucovina pentru discuții privind 
pregătirea unor proiecte comune pe domeniile prevăzute în acorduri. 
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- Hramul Sucevei: Mii 
de pelerini, la ”Sf. 
Ioan” 
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- Mii de credincioși ortodocși din Suceava, dar și din alte județe sunt 
prezenți, astăzi, la hramul Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. 
Pelerinii au umplut curtea mănăstirii pentru a participa la Sfânta 
liturghie arhierească și pentru a se închina la racla Sf. Ioan cel Nou de la 
Suceava. Mulți dintre pelerini sunt îmbrăcați în costume populare. La 



slujba de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou Suceava sunt prezenți, printre 
alții, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion 
Lungu, secretarul primăriei, Ioan Ciutac, și prorectorul Universității 
„Ștefan cel Mare” Ștefan Purici. Ordinea publică în jurul mănăstirii este 
asigurată de polițiștii locali coordonați de șeful Poliției Locale, Ovidiu 
Doroftei, precum și de echipaje ale Jandarmeriei și ISU Suceava. 

- El a propus ca la 
centrele de 
vaccinare de la 
Școala „Miron 
Costin” și Colegiul 
Național „Ștefan cel 
Mare” programul să 
fie de luni până 
vineri, de la 8,00 la 
17,00, iar sâmbăta și 
duminica doar 
pentru rapel sau 
programări, pe un 
singur flux, iar la 
Universitatea din 
Suceava de la 8,00 
la 14,00, până pe 31 
iulie. 
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- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a declarat, miercuri, 
dezamăgit de modul în care decurge campania de vaccinare și a solicitat 
DSP reducerea programului centrelor amenajate în acest scop, după ce 
s-a constatat un interes scăzut al oamenilor pentru vaccinare. 
El a propus ca la centrele de vaccinare de la Școala ‘Miron Costin’ și 
Colegiul Național ‘Ștefan cel Mare’ programul să fie de luni până vineri, 
de la 8,00 la 17,00, iar sâmbăta și duminica doar pentru rapel sau 
programări, pe un singur flux, iar la Universitatea din Suceava de la 8,00 
la 14,00, până pe 31 iulie. 
Totodată, pentru centrul drive-thru de la complexul comercial Carrefour 
programul propus este de luni până duminică, de la 8,00 la 20,00, iar 
pentru cel de la Iulius Mall de luni până vineri, de la 8,00 la 20,00, iar 
sâmbăta și duminica în funcție de rapel și programări, iar vaccinarea se 
va efectua pe trei fluxuri, pentru tipurile diferite de ser existente. 
[…] ‘Probabil că această incidență foarte mică a descurajat oamenii să se 
vaccineze. Mulți spun că, dacă tot a trecut pandemia asta, de ce să ne 
vaccinăm? Or lucrurile nu stau așa. Dacă ne uităm în plan extern și 
vedem ce se întâmplă în aceste zile la Moscova, în Londra, vom vedea ce 
se întâmplă în toamnă’, a mai spus primarul Ion Lungu. 
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