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Ultima oră 

local 

 

 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, ar putea fi propunerea Guvernului 

Dăncilă pentru funcția de Ministru al Educației, potrivit site-ului 

www.stiripesurse.ro. 

Printre numele vehiculate se află și cel al actualului ministru de 

resort Liviu Marian Pop și al fostului ministru Ecaterina 

Andronescu. 

PSD se întrunește vineri, în ședința Comitetului Executiv 

Național (CExN), pentru a stabili componența viitorului guvern.  
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Ultima oră 

local 

PSD Suceava anunță că îl va susține pe prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, rectorul Universității din Suceava, pentru a 

prelua funcția de ministru al Educației. Președintele organizației 

județene Suceava a PSD, Ioan Stan, a arătat că social democrații 

suceveni îl vor propune pe rectorul sucevean pentru a prelua 

portofoliul de la Ministerul Educației, în cadrul Ședinței 

Comitetului Executiv Național. Surse din cadrul PSD Suceava 

spun că Valentin Popa are șanse mari să facă parte din noul 

Guvern. 

Menționăm că Valentin Popa este rector al Universității „Ștefan 



cel Mare” din primăvara anului 2012.  
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Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul 

Universității „Ștefan cel Mare” Suceava vrea să-și îmbogățească 

oferta educațională prin înființarea unui noi program de studii de 

licență - „Media digitală”. 

În această lună, Senatul USV a emis o hotărâre prin care se 

aprobă înființarea acestei specializări, care va avea o durată de 

trei ani. 

Programul de licență va fi demarat și va funcționa în colaborare 

cu specialiști din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor, fiind un program multidisciplinar, care le 

va oferi absolvenților posibilitatea de a se angaja în domenii de 

graniță, aflate la intersecția dintre comunicare și IT. 

Prof. univ. dr. Luminița Turcu, decanul Facultății de Litere, a 

arătat că „Media digitală e un domeniu de foarte mare 

actualitate, iar introducerea lui în oferta noastră este foarte 

oportună, dat fiind faptul că pe piața regională e o nișă foarte 

importantă unde ar putea fi valorificate cunoștințele din acest 

domeniu”. 

Aceasta a mai menționat că specializarea există în universități 

din Cluj și Brașov. 

„Profesiile pentru care se pregătesc absolvenții acestei 

specializări abia dacă sunt definite. Programele astea au mare 



succes în alte centre universitare și noi sperăm să aibă și la noi. 

Mizăm pe specialiștii noștri de la Comunicare și relații publice și 

pe cei de la Știința calculatoarelor”, a mai precizat Luminița 

Turcu. 

Decanul a mai completat că domeniul este ideal pentru cei care 

vor o profesie creativă în domeniu IT și nu numai: designer web 

și grafică, publicitate, media, administrator de site-uri, social 

media manager, producător multimedia, întreprinzător online. 

Potrivit procedurilor, facultatea urmează să întocmească dosarul 

care va fi depus la ARACIS (Agenția Română pentru Asigurarea 

Calității în Învățământul Superior) în vederea autorizării. 

Dosarul va fi evaluat de ARACIS, care va avea în vedere o serie 

de criterii și de indicatori de calitate referitori la resursele umane, 

spațiile de învățământ, planuri de învățământ, discipline etc. 

Dacă sunt îndeplinite toate criteriile, ARACIS autorizează 

programul, iar după ce trei promoții susțin licența, acesta poate fi 

acreditat. 

În cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării mai 

funcționează șapte programe de licență și patru programe de 

masterat: Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării, 

Limbă și comunicare, Literatură română în context european, 

Teoria și practica traducerii - franceză. 

 Specializarea de Limba și literatura chineză mai așteaptă 

O altă specializare propusă pentru a face parte din oferta 

Facultății de Litere este Limba și literatura chineză - O limbă 

modernă/ Limba și literatura română. Procedurile pentru inițierea 



și autorizarea programului sunt deocamdată în stand by dat fiind 

faptul că nu au fost identificați suficienți specialiști care să se 

implice în predarea cursurilor. 

„Ne-am lovit de problema specialiștilor de limba chineză. Avem 

nevoie de doctori în limba chineză, în domeniul limbii și 

literaturii chineze, filologiei, altfel nu avem șanse să autorizăm 

acest program și să îndeplinim normele impuse de ARACIS”, a 

mai arătat Luminița Turcu.  
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Echipa de handbal seniori a Clubului Sportiv Universitar din 

Suceava a încheiat ieri meciurile test din această perioadă de 

pregătire precompetițională, cu două meciuri pe terenul liderului 

la zi din Liga Națională, Steaua București. Miercuri seară, 

handbaliștii suceveni au terminat la egalitate meciul cu 

bucureștenii, scor 34 – 34, la capătul unui meci destul de 

echilibrat în care gazdele au avut la pauză un avantaj de trei 

goluri, 17 – 14. Antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei au 

reușit să ruleze tot lotul de jucători pe durata celor 60 de minute 

și, din fericire, sucevenii n-au avut parte de accidentări. Ieri la 

amiază, Universitatea Suceava a reușit să se impună cu scorul de 

30 – 27 în cel de-al doilea meci disputat în compania steliștilor. 

Studenții au făcut o primă repriză foarte bună și la pauză aveau 

un avantaj de șapte goluri, scor 19 – 12. În partea a doua, 

sucevenii au încercat tot felul de formule, mai ales în apărare, și 

au reușit să-și mențină un avantaj confortabil, scor 30 – 27. 



„Au fost două meciuri foarte bune și utile pentru noi, în care am 

încercat diferite formule atât în atac, cât și-n apărare și cred că 

ne-am făcut o idee bună despre jucătorii cu care o să ne luptăm 

pentru îndeplinirea obiectivului. Echipa a crescut în joc de la 

meci la meci, aceste două partide fiind  mult mai bune decât la 

Turda. și Steaua a fost la primele meciuri test și chiar dacă și-a 

dorit victoria, nu cred că acesta este nivelul maxim al lor. Mâine 

echipa va avea o zi de pauză, iar de sâmbătă vom începe să 

pregătim meciul cu CSM București, un adversar puternic. Sunt 

bucuros că n-am avut accidentări în această perioadă și c-am 

putut să rulăm tot lotul de jucători”, a explicat ieri antrenorul 

Adrian Chiruț. 

În cele două meciuri de la Steaua a revenit în teren și Alin 

Petrea, cel ce se afla la recuperare după o operație la genunchi, 

singurul absent fiind portarul Cristian Tcaciuc, jucător ce nu este 

recuperat 100 %, dar studenții speră să-l aibă în meciurile ce 

urmează. 

Universitatea Suceava a folosit în cele două meciuri de la Steaua 

București un lot format din 18 jucători: portarii Eduard Duman și 

Daniel Bobeică, în teren intrând Andi Tofănel, Dusan Sipka, 

Gabriel Burlacu, Adrian Târzioru, Florin Ciubotariu, Ioan 

Tcaciuc, Sebastian Polocoșer, Gabriel Cotinghiu, Andrei Olariu, 

Alin Petrea, Bogdan Șoldănescu, Cătălin Costea, Iulian Alexa, 

Bogdan Baican, Mihai Sandu și Alexandru Poteră. 

Miercurea viitoare, pe 31 ianuarie, Universitatea Suceava va 

relua campionatul pe terenul celor de la CSM București, într-un 

meci ce va fi transmis în direct pe TVR.  

 



 

 

________ 

 

 

 

 

Rectorul Universității din 

Suceava, Valentin Popa, 

în cărți pentru funcția de 

ministru al Educației 
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Suceava 

 

Rectorul Universității Stefan cel Mare din Suceava, Valentin 

Popa, este în cărți pentru funcția de ministru al Educației, în 

locul lui Liviu Pop, au declarat pentru HotNews.ro surse din 

PSD. 

Un alt nume vehiculat în ultima perioada a fost cel Ecaterinei 

Andronescu, care a mai ocupat în trecut acest portofoliu. De 

notat ca Liviu Dragnea si-a început turneul în Moldova în timpul 

crizei politice la Suceava, unde a căutat sprijinul filialei locale. 

Un alt nume vehiculat în ultima perioada a fost cel Ecaterinei 

Andronescu, care a mai ocupat în trecut acest portofoliu. De 

notat ca Liviu Dragnea si-a început turneul în Moldova în timpul 

crizei politice la Suceava, unde a căutat sprijinul filialei locale. 

Ziarul Obiectiv de Suceava scria în vara ca universitarii suceveni 

s-au plimbat în ultimul an cu bilete de avion cumpărate prin 

firma care a angajat-o pe soția rectorului. Soția rectorului USV, 

Valentin Popa, încasa bani de la această firmă, West Travel SRL 

Suceava, de pe poziția de casieră. Mai mult, proprietara societății 

menționate, Oana Coșman, figurează ca angajată a Facultății de 

Științe Economice și Administrație Publică. Conform mai multor 

surse, familia rectorului și cea a patronilor agenției de turism ar 

fi înrudite. Rectorul USV neagă existența vreunui conflict de 

interese, sub pretextul că nu a obținut niciun beneficiu. 

Ziaristul Dinu Zara scrie pe pagina sa ca în perioada 2016-2017, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a realizat 23 de 

achiziții, în valoare totală de 70.000 de lei, de la firma West 

https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22249538-rectorul-universitatii-din-suceava-valentin-popa-carti-pentru-functia-ministru-educatiei.htm
http://www.obiectivdesuceava.ro/local/o-gainarie-a-onorabilului-rector-popa/
http://www.dinuzara.com/2018/01/patroni-sotie-rector-popa-afaceri-usv.html


Travel SRL Suceava, pentru bilete de avion pe rute din țară și 

străinătate. Coincidență sau nu, la firma West Travel SRL este 

angajată pe un post de casier Renati Popa, soția rectorului USV 

Valentin Popa. 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

 

Valentin Popa, rectorul 

USV, în cărți pentru 

funcția de ministru al 

Educației 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Politic 

 

Pe lista miniștrilor din Cabinetul Dăncilă care urmează să fie 

votată în ședința Comitetului Executiv Național al PSD de 

vineri, 26 ianuarie, pentru funcția de conducere a Ministerului 

Educației Naționale, se află rectorul USV, Valentin Popa, 

potrivit stiripesurse.ro. 

Potrivit publicației online, Liviu Dragnea a avut în ultimele zile 

discuții cu majoritatea liderilor de filiale județene, fiecare venind 

cu propuneri și doleanțe, atât în ceea ce privește numele 

viitorilor miniștri, cât și în privința secretarilor de stat. 

Numeroase nume noi au fost vehiculate „pe surse”, unele 

controversate, altele necunoscute. În ciuda faptului că 

majoritatea miniștrilor din Guvernul Tudose își păstrează 

portofoliile, se anunță și câteva schimbări importante. 

 

 

_________ 

 

 

 

Rectorul Universității 

Suceava, Valentin Popa, 

între posibilele propuneri 

 

 

www.newsbucovina.ro 
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Rectorul Universității Suceava, Valentin Popa, s-ar afla între 

posibilele propuneri pentru funcția de ministru al Educației în 

Guvernul Viorica Dăncilă, potrivit unor surse citate de 



 pentru funcția de 

ministru al Educației-

surse 

 

stiripesurse.ro. 

Conform site-ului citat, între propunerile pentru funcția de 

ministru al Educației se află rectorul USV, Valentin Popa, dar că 

există posibilitatea ca portofoliul să fie preluat de Ecaterina 

Andronescu, sau să fie menținut actualul ministru, Liviu Pop. 

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că nu 

are informații privind această nominalizare. 

Potrivit unor surse politice, Valentin Popa ar fi participat, 

miercuri, la ședința Biroului Politic al organizației municipale 

PSD Suceava, unde a stat la prezidiu alături de Ioan Stan și Dan 

Ioan Cușnir. 

Comitetul Executiv Național al PSD urmează se să întrunească, 

vineri, de la ora 11:00 pentru a discuta propunerile pentru 

funcțiile de miniștri în noul guvern și a vota componența noului 

Cabinet. 
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Chidoveț 
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CSU Suceava a ieșit neînvinsă din cele două meciuri amicale 

disputate la mijlocul acestei săptămâni pe terenul liderului Ligii 

Zimbrilor la handbal masculin, CSA Steaua. 

In primul joc, programat miercuri seară în sala din Chiajna, cele 

două formații au încheiat la egalitate, scor 34-34, după ce trupa 

antrenată de Adi Chiruț și Iulian Andrei a remontat un handicap 

de trei goluri avut la pauză, 14-17. 

Formația suceveană a avut o prestație și mai solidă în cel de-al 

doilea meci, disputat ieri dimineață, când universitarii s-au 

impus în fața echipei bucureștene cu scorul de 30-27, după ce la 



pauză aveau un avantaj de șapte goluri, 19-12. 

“Am făcut două jocuri bune în compania unui adversar tare. Mă 

bucur că am crescut de la meci la meci în această perioadă de 

pregătire de iarnă. Mai avem de lucrat, dar se vede că suntem pe 

drumul cel bun. Important este că, exceptându-l pe Cristi 

Tcaciuc, am reușit să rulăm întreg lotul de jucători, că nu au mai 

apărut accidentări și că abordăm cu un moral bun partea a doua a 

campionatului”, a declarat antrenorul Adi Chiruț după amicalele 

cu Steaua. 

Formația suceveană a încheiat astfel seria meciurilor de 

verificare din această iarnă cu un bilanț pozitiv, mai exact trei 

victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere: 41-29 cu 

Universitatea Cluj, 34-26 cu CS Știința Municipal Bacău, 30-27 

cu CSA Steaua București, 34-34 din nou cu CSA Steaua 

București, respectiv 25-37 cu Potaissa Turda. 

In primul meci oficial din acest an, CSU Suceava va evolua 

miercuri seară, de la ora 17.30, în direct la TVR, pe terenul celor 

de la CSM București.  
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Iosip 
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din Ucraina vor primi 

burse de studiu 
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Educație 

 

Elevii de etnie română din Ucraina vor beneficia de burse de 

studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare în 

universități din România, potrivit unei Hotărâri adoptate în 

ședința de Guvern de joi, în scopul promovării și protejării 

dreptului cetățenilor ucraineni de etnie română de a studia în 

limba maternă. 

 



 Totodată, MRP, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, 

va acorda stagii de specializare în România pentru 300 de cadre 

didactice din școlile românești din Ucraina, în scopul dezvoltării 

și perfecționării competențelor de predare a limbii române sau în 

limba română. Stagiile de specializare sunt organizate de 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 
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Suceava, Valentin Popa, 

în cărți pentru funcția de 

ministru al educației 
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Rectorul Universității Stefan cel Mare din Suceava, Valentin 

Popa, este în cărți pentru funcția de ministru al educației, în locul 

lui Liviu Pop, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Un 

alt nume vehiculat în ultima perioada a fost cel Ecaterinei 

Andronescu, care a mai ocupat în trecut acest portofoliu. De 

notat ca Liviu Dragnea și-a început turneul în Moldova în timpul 

crizei politice la Suceava, unde a căutat sprijinul filialei locale.  

Vom reveni cu detalii. 

 

Ziarul Obiectiv de Suceava scria în vara ca universitarii suceveni 

s-au plimbat în ultimul an cu bilete de avion cumpărate prin 

firma care a angajat-o pe soția rectorului.  Soția rectorului USV, 

Valentin Popa, încasa bani de la această firmă, West Travel SRL 

Suceava, de pe poziția de casieră. Mai mult, proprietara societății 

menționate, Oana Coșman, figurează ca angajată a Facultății de 

Științe Economice și Administrație Publică. Conform mai multor 

surse, familia rectorului și cea a patronilor agenției de turism ar 

fi înrudite. Rectorul USV neagă existența vreunui conflict de 

http://www.obiectivdesuceava.ro/local/o-gainarie-a-onorabilului-rector-popa/


interese, sub pretextul că nu a obținut niciun beneficiu.  

 

Ziaristul Dinu Zară scrie pe pagina sa ca în perioada 2016-2017, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a realizat 23 de 

achiziții, în valoare totală de 70.000 de lei, de la firma West 

Travel SRL Suceava, pentru bilete de avion pe rute din țară și 

străinătate. Coincidență sau nu, la firma West Travel SRL este 

angajată pe un post de casier Renati Popa, soția rectorului USV 

Valentin Popa. 

 

Valentin Popa este cel care i-a propus ironic ambasadorului rus 

Valeri Kuzmin sa colaboreze pentru a îmbunătăți sistemul de 

frânare al tancurilor, după ce trimisul Moscovei la București 

declarase, la un seminar organizat la Suceava, ca atunci armata 

rusa când a intervenit în Abhazia, a ajuns din greșeală până la 

Tbilisi. 

 

„Rusia, niciodată nu a intervenit în Donbas pentru ca atunci când 

a intervenit în Abhazia în doua zile, din greșeală a ajuns în 

Tbilisi, dar după ce au înțeles greșeală au dat comanda și trupele 

s-au retras”, a spus Kuzmin.  

 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. ing. 

Valentin Popa, i-a spus ambasadorului rus că a fost de curând în 

Georgia și că, vorbind metaforic, încă se mai văd urmele 

tancurilor oprite la 25 de kilometri de Tbilisi. 

 

„Iată un motiv pentru care ar trebui sa colaborăm în domeniul 

economic și științific. Poate împreună, cele două state, 

cercetătorii din cele două state, ar putea lucra la sistemul de 

http://www.dinuzara.com/2018/01/patroni-sotie-rector-popa-afaceri-usv.html


frânare al tancurilor astfel încât sa se oprească mai repede și nu 

în câțiva zeci de kilometri”, a spus atunci Valentin Popa. 

 

 

_________ 

 

 

 

Rectorul Universității din 

Suceava, Valentin Popa, 

este în cărți pentru a 

deveni ministrul 

Educației 
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Știri 

 

Rectorul Universității din Suceava, Valentin Popa, este în cărți 

pentru funcția de ministru al Educației, în locul lui Liviu Pop. 

Un alt nume vehiculat pentru a prelua acest portofoliu este cel al 

Ecaterinei Adronescu.  

De altfel, PSD București a anunțat că va susține ca Ecaterina 

Andronescu, care a mai ocupat în trecut această funcție, să fie 

numită ministru al Educației. 

Înainte de ședința Comitetului Executiv Național, președintele 

PSD a afirmat că au avut loc consultări privind lista noului 

Guvern, precizând că unele propuneri n-au fost acceptate 

de premierul desemnat Viorica Dăncilă. 

La finalul ședinței, social-democrații urmează să anunțe 

componența viitorului Executiv, care va fi condus de prima 

femeie prim-ministru din istoria României. 

 

 

 

Cristi 

Ochrim 

 

 

 

RECTORUL USV, 

VALENTIN POPA, 

MINISTRU AL 

EDUCAȚIEI 

 

 

 

www.vivafm.ro 

 

 

Știri 

 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” (USV) din Suceava, 

prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a fost validat, în ședința 

Comitetului Executiv Național al PSD, ca ministru al Educației. 

Popa este rectorul USV din 2012, aflându-se la cel de-al doilea 

mandat. 

https://www.libertatea.ro/stiri/negocieri-intense-pentru-noul-guvern-psd-bucuresti-intra-cex-cu-trei-propuneri-2120675
https://www.libertatea.ro/stiri/negocieri-intense-pentru-noul-guvern-psd-bucuresti-intra-cex-cu-trei-propuneri-2120675
https://www.libertatea.ro/stiri/dragnea-inainte-de-cexn-nu-va-fi-niciun-ministru-cu-probleme-penale-in-guvern-2120695
https://www.libertatea.ro/stiri/dragnea-inainte-de-cexn-nu-va-fi-niciun-ministru-cu-probleme-penale-in-guvern-2120695
https://www.libertatea.ro/stiri/dragnea-inainte-de-cexn-nu-va-fi-niciun-ministru-cu-probleme-penale-in-guvern-2120695
https://www.libertatea.ro/ultima-ora/guvernul-dancila-ce-ministri-vor-lucra-cu-viorica-dancila-2120329
https://www.libertatea.ro/ultima-ora/guvernul-dancila-ce-ministri-vor-lucra-cu-viorica-dancila-2120329
https://www.libertatea.ro/ultima-ora/guvernul-dancila-ce-ministri-vor-lucra-cu-viorica-dancila-2120329


Valentin Popa este și președintele Consorțiului Universitar 

„Academica Plus”, președinte al Consorțiului Universităților din 

Republica Moldova, România și Ucraina, precum și 

vicepreședinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea 

României. 

Noul Guvern urmează să fie validat de Parlament. 

Votul de învestitură va avea loc cel mai probabil luni, 29 

ianuarie, după ce candidații pentru portofoliile noului Guvern 

vor fi audiați în comisiile parlamentare de specialitate. 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Cine este Valentin Popa, 

care îl va înlocui pe 

ministrul „genunche” la 

Educație 

 

 

 

 

 

www.realitatea.net 

 

 

 

 

Știri 

 

Valentin Popa este rectorul Universității din Suceava și a fost 

propus pentru preluarea funcției de ministru al Educației de 

organizația județeană Suceava a PSD. 

Valentin Popa a avut câștig de cauză în fața favoritei Ecaterina 

Andronescu și a altor doi rectori de la Cluj-Napoca și Timișoara, 

propuși de asemenea pentru un post în guvern. 

Președintele PSD Suceava, Ioan Stan, a arătat că social 

democrații suceveni îl vor propune pe rectorul sucevean pentru a 

prelua portofoliul de la Ministerul Educației, în cadrul Ședinței 

Comitetului Executiv Național. 

Valentin Popa este rector al Universității „Ștefan cel Mare" din 

primăvara anului 2012. Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a 

obținut un nou mandat la conducerea Universității „Ștefan cel 

Mare" în 2016, acesta fiind votat de peste jumătate dintre 



electorii instituției. 

Conform CV-ului de 10 pagini postat pe site-ul Universității din 

Suceava, aflăm că Valentin Popa a obținut diploma de inginer în 

Electronică și telecomunicații în 1989 și și-a luat doctoratul la 

Iași în 1998 în specialitatea Componente, dispozitive și circuite 

electronice. 

Valentin Popa și-a început cariera ca preparator inginer, asistent 

inginer și șef de lucrări inginer în Universitatea „Ștefan cel 

Mare" din Suceava. Începând cu anul 2005 este profesor doctor 

în cadrul universității din nordul Moldovei. 

Fostul ministru al Educație, Liviu Pop, a oferit, de la preluarea 

portofoliului în executivul Tudose și până la sfârșitul 

mandatului, o variată și colorată gamă de gafe. Povestea gafelor 

lui Liviu Pop, ministrul actual al Educației, începe în 2016, 

înainte ca acesta să ocupe un post în executivul condus de Mihai 

Tudose. Atunci, cu ocazia unei operații, șeful de la Educație își 

asigura prietenii de la Facebook că „totul este sub control, 

operația la genunche a decurs bine". 

 

 

 

_________ 

 

 

 

Guvern Dăncilă. Valentin 

Popa, ministrul 

Educației. Cine este 

 

 

 

 

www.dcnews.ro 

 

 

Știri 

 

La Ministerul Educației erau în cursă Ecaterina Andronescu și 

Valentin Popa, rectorul Universității din Suceava. 

Chiar dacă Ecaterina Andronescu a fost susținută de organizația 

PSD București și public de Gabriela Firea, în Comitetul Executiv 

a fost votat Valentin Popa. 

PSD s-a reunit vineri, în ședința Comitetului Executiv Național 



(CExN), pentru a stabili componența viitorului guvern. 

Valentin Popa este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din 

primăvara anului 2012.  

Studii: 

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obținută: Doctor în specialitatea 

Componente, dispozitive și circuite electronice Discipline 

principale studiate / competențe dobândite: Comunicații 

analogice și numerice, Modulații digitale Competențe sporite în 

domeniul proiectării și producerii de circuite electronice 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de 

formare: Institutul Politehnic Iași 

Perioada 1984-1989 

Calificarea / diploma obținută: Diploma de inginer în 

specializarea Electronică și telecomunicații Discipline principale 

studiate / competențe dobândite: Dispozitive și circuite 

electronice, Circuite integrate, Microunde, Comunicații 

analogice și numerice, Radioemisie, Radiorecepție, Competențe 

în domeniul proiectării și producerii de circuite electronice 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de 

formare: Institutul Politehnic Iași, Facultatea de electrotehnică, 

specializarea Electronică și telecomunicații 

Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma obținută: Diplomă de bacalaureat 



Discipline principale studiate / competențe dobândite: 

Competențe de bază în domeniul electrotehnic Numele și tipul 

instituției de învățământ / furnizorului de formare: Liceul 

industrial „Nicu Gane", Fălticeni, jud. Suceava. 

 

 

 

________ 

 

 

 

Cine este Valentin Popa, 

propunerea PSD pentru 

Ministerul Educației 

 

 

 

www.antena3.ro 

 

 

Politică 

CINE ESTE VALENTIN POPA. Valentin Popa, propunerea 

PSD pentru ministerul Educației, este rector al Universității din 

Suceava. 

Acesta a absolvit Institutul Politehnic din Iași și este inginer în 

Electronică și telecomunicații, iar ulterior a susținut și titlul de 

doctor în domeniul Componente, dispozitive și circuite 

electronice la aceeași instituție, scrie gandul.info. 

CINE ESTE VALENTIN POPA. În perioada 1989-1992 a fost 

preparator inginer la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, între 1992 și 1995 - asistent inginer, iar în intervalul 

1995-1999 șef lucrări inginer tot la Universitatea din Suceava. 

Acesta și-a continuat activitatea în instituția de învățământ 

superior fiind, pe rând, conferențiar, profesor doctor inginer și 

conducător de doctorat. 

Numele lui Valentin Popa a apărut în presa locală în mai multe 

subiecte controversate. Ziarul Obiectiv de Suceava scria în vara 

anului trecut că universitarii suceveni s-au plimbat în ultimul an 

cu bilete de avion cumpărate prin firma care a angajat-o pe soția 

rectorului. 

CINE ESTE VALENTIN POPA. Soția rectorului USV, Valentin 

Popa, încasa bani de la această firmă, West Travel SRL Suceava, 

de pe poziția de casieră. Mai mult, proprietara societății 

http://www.gandul.info/


menționate, Oana Coșman, figurează ca angajată a Facultății de 

Științe Economice și Administrație Publică. 

Conform mai multor surse, familia rectorului și cea a patronilor 

agenției de turism ar fi înrudite. Rectorul USV a negat existența 

vreunui conflict de interese, sub pretextul că nu a obținut niciun 

beneficiu, mai scriu jurnaliștii locali. 

CINE ESTE VALENTIN POPA. PSD Suceava a anunțat că îl va 

susține pe profesorul universitar Valentin Popa, rectorul 

Universității din Suceava, pentru a prelua funcția de ministru al 

Educației. Potrivit unor surse citate de presa locală, Valentin 

Popa ar fi participat, miercuri, la ședința Biroului Politic al 

organizației municipale PSD Suceava, unde a stat la prezidiu 

alături de Ioan Stan și Dan Ioan Cușnir. 

 

 

 

________ 

 

 

 

Rectorul Universității 

Suceava Valentin Popa 

va fi noul ministru al 

Educației 

 

 

 

 

www.monitorulsv.ro 

 

 

Ultima oră 

local 

 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin 

Popa, este noul ministru al educației. Valentin Popa a fost votat 

pentru a prelua portofoliul educației în noul Guvern condus de 

Viorica Dăncilă în Consiliul Executiv al PSD care a avut loc 

astăzi, la București. Rectorul Universității Suceava a fost 

susținut pentru a prelua funcția de ministru al educației de 

Organizația Județeană Suceava a PSD. 

Rectorul Valentin Popa s-a înscris în PSD în cursul acestei 

săptămâni. Miercuri, Valentin Popa a participat la ședința 

Biroului Permanent Municipal Suceava a PSD, anunțând în mod 

oficial că s-a înscris în acest partid. 



Menționăm că Valentin Popa este rector al Universității „Ștefan 

cel Mare” din primăvara anului 2012. Acesta se află la al doilea 

mandat. Acesta este și președinte al Consorțiului Universitar 

„Academica Plus” și al Consorțiului Universităților din 

Republica Moldova – România – Ucraina (CUMRU). 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

Valentin Popa, noul 

ministru al Educației 

 

 

 

www.suceavalive.ro 

 

 

Social 

 

Potrivit unor informații din interiorul Cex PSD, rectorul 

Universității din Suceava Valentin Popa a fost numit ministrul 

Educației. 

Rectorul Valentin Popa s-a înscris în PSD în cursul acestei 

săptămâni. Miercuri, Valentin Popa a participat la ședința 

Biroului Permanent Municipal Suceava a PSD. 

Trebuie să reținem faptul că prof. univ. dr. ing. Valentin Popa 

este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din primăvara 

anului 2012. Acesta se află la al doilea mandat. Acesta este și 

președinte al Consorțiului Universitar „Academica Plus” și al 

Consorțiului Universităților din Republica Moldova – România 

– Ucraina (CUMRU). 

Noul Guvern urmează să fie validat de Parlament. 

Votul de învestitură va avea loc cel mai probabil luni, 29 

ianuarie, după ce candidații pentru portofoliile noului Guvern 

vor fi audiați în comisiile parlamentare de specialitate. 

 

http://www.suceavalive.ro/


 

________ 

 

 

 

 

Rectorul Universității 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava, prof.univ. dr. 

ing. Valentin Popa, 

validat de CEx al PSD 

pentru funcția de 

ministru al Educației 

 

 

 

www.newsbucovina.ro 

 

 

Actualitate 

 

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, a fost validat, vineri, în ședința 

Comitetului Executiv Național al PSD pentru funcția de ministru 

al Educației în Guvernul condus de Viorica Dăncilă. 

Propunerea ca Valentin Popa să fie ministru al Educației a fost a 

organizației PSD Suceava, potrivit liderului organizației, 

senatorul Ioan Stan. 

Propunerea organizației Suceava a fost susținută de 48 de 

membri ai CEx, în timp ce propunerea organizației PSD 

București, Ecaterina Andronescu, a fost votată de 9 membri ai 

CEx, fiind validată desemnarea lui Valentin Popa pentru 

portofoliul Educației. 

Valentin Popa a participat, miercuri, la ședința Biroului Politic al 

organizației municipale PSD Suceava în calitate de membru de 

partid. 

Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa este rectorul Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava din anul 2012, în prezent aflându-se 

la cel de-al doilea mandat. 

  

Valentin Popa este și președintele Consorțiului Universitar 

„Academica Plus”, dar și președinte al Consorțiului 

Universităților din Republica Moldova, România și Ucraina. 

El este și vicepreședinte al Coaliției Naționale pentru 

Modernizarea României. 



Dacă noul Guvern va fi validat de Parlament, Valentin Popa îl va 

înlocui în funcția de ministrul pe Liviu Pop. 

Se estimează că votul de învestitură pentru noul să fie programat 

pentru ziua de luni, 29 ianuarie, după ce candidații pentru 

portofoliile noului Guvern vor fi audiați în comisiile 

parlamentare de specialitate. 

 

 

 

_______ 

 

 

 

Valentin Popa a fost 

votat în Cex al PSD 

pentru a prelua funcția de 

ministru al Educației 

 

 

www.svnews.ro 

 

 

Educație 

 

Județul Suceava va avea un post de ministru în viitorul Guvern 

condus de Viorica Dăncilă. Rectorul Universității Suceava, 

prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a fost votat în ședința de astăzi a 

Consiliului Executiv al PSD pentru a prelua funcția de ministru 

al educației. Valentin Popa a fost susținut pentru a prelua acest 

portofoliu de Organizația Județeană Suceava a PSD, fapt anunțat 

de liderul filialei județene, senatorul Ioan Stan. 

Valentin Popa s-a înscris în PSD în cursul zilei de miercuri, el 

fiind prezent la ședința Biroului Municipal Suceava al PSD. 

Viitorul ministru al educației este rector al Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava începând din anul 2012, fiind la al doilea 

mandat în această funcție. 

Județul Suceava a mai avut un ministru al agriculturii, în 

persoana lui Gheorghe Flutur. Un alt ministru al educației născut 

în județul Suceava a fost Cristian Adomniției. De precizat că un 

alt social democrat sucevean, deputatul Eugen Bejinariu, a 

deținut, pentru scurt timp, funcția de prim-ministru interimar. 



 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Cine este Valentin Popa, 

propunerea PSD pentru 

funcția de ministru al 

Educației 

 

 

 

http://m.zf.ro 

(Ziarul Financiar) 

 

 

 

Profesii 

 

Valentin Popa s-a născut la 12 iulie 1964, iar din 1989 a început 

să lucreze la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, unde 

din 2012 până în prezent ocupă funcția de rector. 

De asemenea, Valentin Popa a fost șef al catedrei de 

Calculatoare și Automatizări, dar și director de proiect în cadrul 

unor contracte de cercetare ce implică lucrul în consorții și 

managementul unor echipe de cercetători distribuite teritorial, 

potrivit CV-ului afișat pe site-ul universității. 

În noiembrie 2017, Valentin Popa a avut mai multe schimburi de 

replici cu ambasadorul Rusiei în România, Valeri Kuzmin, la un 

seminar organizat la Suceava. Potrivit presei locale, la acel 

moment Kuzmin a spus că armata rusă nu a intervenit în estul 

Ucrainei, explicând că „atunci când a intervenit în Abhazia în 

două zile, din greșeală a ajuns în Tbilisi, dar după ce au înțeles 

greșeală au dat comandă și trupele s-au retras". 

"Iată un motiv pentru care ar trebui sa colaboram in domeniul 

economic si științific. Poate împreună, cele două state, 

cercetătorii din cele două state, ar putea lucra la sistemul de 

frânare al tancurilor astfel încât să se oprească mai repede și nu 

în câțiva zeci de kilometri", a replicat Valentin Popa. 

În 2015, la deschiderea anului academic, Valentin Popa spunea 

că atât timp cât alocația pentru un student e mai mică decât cea 

pentru un deținut, numărul lor va tinde să se egaleze întrucât 

lipsa finanțării educației duce la costuri mai mari cu cei 



„needucați" 

"Decidenții politici trebuie să fie conștienți că atât timp cât 

alocația pentru un student va fi mai mică decât cea pentru un 

deținut, într-un final, numărul acestora va tinde să se egaleze. Cu 

cât folosești fonduri mai puține pentru educație, cu atât ai nevoie 

de mai mulți bani pentru cei needucați", a spus Popa. 

 

 

 

 

________ 

 

 

 

 

LISTA MINIȘTRILOR 

din Cabinetul Dăncilă | 

Surpriza: Vicepremier 

pentru parteneriatele 

strategice ale României 

 

 

 

 

www.digi24.ro 

 

 

 

 

Actualitate 

 

 

Numele miniștrilor propuși pentru noul cabinet condus de 

Viorica Dăncilă au fost votate într-o ședință de trei ore a 

conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras 

și au apărut câteva surprize. Liderii organizațiilor din teritoriu 

par să fi avut un cuvânt greu de spus. 

Valentin Popa - ministrul educației naționale (PSD) – votat 

 

Î 

________ 

 

 

 

 

Răsturnări de situație la 

votul din PSD pentru 

noul executiv: Guvernul 

Dăncilă își schimbă 

structura. Nume noi: 

Teodorovici va prelua 

Finanțele. Cine va veni la 

Sănătate, Transporturi și 

Educație LISTA 

 

 

www.mediafax.ro 

 

 

Politic 

 

Comitetul Executiv al PSD decide vineri, prin vot, cine sunt 

social-democrații care vor ocupa funcții în viitorul Cabinet 

Dăncilă. Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, înainte de 

ședința CEx, că din viitorul Executiv nu vor face parte miniștri 

cu probleme de integritate. 

Guvernul Dăncilă își schimbă structura și va avea patru 

vicepremieri, potrivit unor surse politice, cei patru fiind Viorel 

Ștefan, Ana Birchall, Paul Stănescu și Grațiela Gavrilescu. 



FINALĂ |  

 

Valentin Popa, ministrul Educației 

 

 

________ 

 

 

 

 

Două nume grele: cine va 

ocupa fotoliile de la 

Educație și Cultură 

EXCLUSIV SURSE 

 

 

 

www.psnews.ro 

 

 

Ultimă oră 

 

Partidul aflat la guvernare ar dori să împrospăteze lista 

miniștrilor cu două nume grele din societatea românească, pentru 

Ministerul Educației și Ministerul Culturii. 

Mai exact, surse politice au declarat vineri pentru PSnews.ro că 

fotoliul de la Educație va fi ocupat de rectorul Valentin Popa, iar 

la Cultură va veni actorul George Ivașcu, directorul Teatrului 

Metropolis. 

 

 


