Narcisa Lecuşanu si Mihai Androhovici, ambasadorii României pentru Săptămâna
Europeană a Sportului
Narcisa Lecuşanu si Mihai Androhovici sunt ambasadorii României pentru Săptămâna
Europeană a Sportului, ediţia a doua (10-17 septembrie), care se va desfăşura pe tot
continentul european, sub egida Comisiei europene, cu finanţarea programului
Erasmus+ şi, in tara noastră, în coordonarea Federaţiei Române Sportul pentru Toţi şi
cu sprijinul substanţial al Ministerului Tineretului şi Sportului.
Cei doi ambasadori români, care urmează Gabrielei Szabo şi lui George Boroi, cei ce
au deschis o cale în competiţia cu toţi participanţii (5 milioane in 2015!) câştigători,
vicecampioana mondială de handbal Narcisa Lecuşanu şi prof. Mihai Androhovici, se
vor alătura altor personalităţi, sportive şi nu numai, din toate ţările europene, fiecare
participantă având 2 astfel de ambasadori.

Narcisa Lecuşanu
Motto: Spiritul de echipă, câştigat prin practicarea sportului, iţi face viaţa mai
armonioasă, în mijlocul prietenilor!
Team spirit, acquired through practicing sports, leads to a more harmonious life,
among friends!
Coincidenţă cu totul specială, Narcisa Lecuşanu, în prezent secretar de stat în MTS, îşi
va sărbători împlinirea a 40 de ani chiar în timpul Săptămânii Europene a Sportului,
fiind născută pe 14 septembrie 1976. Într-o carieră sportivă de cel mai înalt nivel
absolventa cu masterat la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău a adunat titluri de
campioană mondială (de junioare, în 1995, în Brazilia, unde va încuraja naţionala de
handbal a României la Jocurile Olimpice, altă impresionantă potrivire) şi de
vicecampioană mondială de senioare, in 2005, în Rusia, este campioană naţională în
România şi Macedonia, victorii finale şi alte locuri de onoare în cupele europene şi în
competiţiile altor ţări.

De altfel, Narcisa Lecuşanu poate fi o pildă de cetăţean european, vorbind curent nu
mai puţin de 4 limbi, alături de cea natală: germană, sârbo-croată, daneză şi engleză.
După retragerea din activitatea competiţională s-a dedicat meseriei de antrenor şi
administrator în sport, ajungând şi aici la cele mai înalte trepte: director tehnic al
Federaţiei Române de Handbal şi, acum, secretar de stat pentru sport în MTS, ca să le
amintim doar pe cele mai importante.

Mihai Androhovici
Motto: Investeşte în sănătate şi viaţa lungă, practicând activitatea fizică în fiecare zi!
Invest in health and a long life by practicing physical activity every day!

In fericită completare, ilustrand, tot la nivel naţional şi internaţional, cealaltă latură a
sportului, cel formativ, pentru toţi, Mihai Androhovici, care are studii similare cu ale
Narcisei Lecuşanu, dar la Iaşi, fiind sucevean, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza,
dar şi aceeaşi vârstă, 40 de ani, este, din 2010, vicepreşedinte al Federaţiei Române
Sportul pentru Toţi, fiind jucător şi antrenor de volei, după care s-a ilustrat în
administraţia domeniului, ca Director executiv al Direcţiei judeţene pentru Tineret şi
Sport Suceava.
În anii 2013, 2014 şi 2015, Mihai Androhovici a fost coordonator de proiect pentru
România, Ucraina şi Republica Moldova la Move Week, o acţiune de amploare,
veritabilă inspiraţie şi, de doi ani, completare pentru Săptămâna Europeană a
Sportului.
Cele două motto-uri, ca şi celelalte, din toate ţările, vor fi afişate pe un ecran uriaş la
Bruxelles, în Satul SES, urmând să ruleze, cu ilustraţiile adecvate, pentru ca
reprezentanţii ţărilor participante să poată fi văzuţi şi identificaţi de vizitatori.
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