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31 de rectori ai unor universităţi româneşti de stat au transmis o 

scrisoare de susţinere pentru rectorul universităţii sucevene, prof. 

univ. dr. ing. Valentin Popa, pentru funcţia de ministru al 

Educaţiei. 

Mesajul acestora vine după ce, imediat după anunţul de 

nominalizare a rectorului sucevean pentru portofoliul de la 

Educaţie, în spaţiul public au fost răspândite mai multe secvenţe 

cu Valentin Popa în care acesta nu ar stăpâni limba română la 

perfecţie, unii politicieni cerând PSD-ului să-i retragă acestuia 

sprijinul politic. 

Cât priveşte scrisoarea semnată de cei 31 de rectori, aceştia 

susţin că rectorul sucevean are în spate o experienţă de 25 de ani 

în învăţământ, „fiind un cadru didactic şi cercetător de prestigiu 

în domeniul său de activitate”. 

 „Activitatea managerială a domniei sale a debutat în anul 2004, 

fiind încununată prin alegerea ca rector al Universităţii «Ştefan 

cel Mare» din Suceava, dar şi ca preşedinte al Consorţiului 

«Academica Plus», care reuneşte 11 universităţi din România”, 

se arată în document. 

  



Argumente 

Rectorii care îl susţin pe Valentin Popa spun despre acesta că a 

adus Universităţii din Suceava un număr mai mare de studenţi, 

mai multe programe de studii, o creştere majoră a fondurilor 

obţinute din activitatea de cercetare şi extinderea infrastructurii 

universitare. 

În mesajul de susţinere se mai arată că din ce în ce mai multe 

cadre didactice au ales să fie titulare la Suceava, inclusiv din 

rândurile diasporei ştiinţifice româneşti. 

Potrivit mesajului rectorilor, „prin punctele de vedere exprimate 

în cadrul reuniunilor Consiliului Naţional al Rectorilor, prin 

luările publice de poziţie, domnul rector Valentin Popa a adus 

contribuţii în toate momentele cheie de schimbare în domeniul 

învăţământului superior, susţinând excelenţa şi calitatea în 

educaţie, dar şi accesul echitabil la resurse”. 

Managerii universitari mai adaugă că Popa este un „bun 

cunoscător al sistemului, care stăpâneşte mecanismele de 

funcţionare şi finanţare universitară, cu viziune strategică, toate 

acestea dublate de disponibilitate pentru dialog şi cooperare”. 

Mai mult, sub conducerea sa, Universitatea „Ştefan cel Mare" 

din Suceava a dezvoltat Lectoratul de limba română de la 

Cernăuţi, punct de reper pentru păstrarea identităţii lingvistice şi 

culturale a etnicilor români din Ucraina. 

„Susţinem astfel numirea domnului rector Valentin Popa în 

funcţia de ministru al Educaţiei, competenţa academică şi 

managerială, verticalitatea şi implicarea profesională şi personală 

fiind argumentele care trebuie să stea la baza unei astfel de 



decizii”, se mai precizează în document. 

Printre cei care semnează scrisoarea se numără rectorii 

universităţilor de Medicină şi Farmacie de la Târgu Mureş, 

Bucureşti şi Iaşi, de la universităţile de Știinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară de la Iaşi şi Bucureşti, de la Universitatea 

„Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea de Arhitectură „Ion 

Mincu” Bucureşti, Academia de Știinţe Economice Bucureşti, 

Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea de Construcţii 

Bucureşti, Universitatea Tehnică Cluj, Universitatea 

Transilvania Braşov, „Lucian Blaga” Sibiu etc. 

 Referitor la colajul video care surprinde o serie de dezacorduri 

făcute de rectorul sucevean în câteva dintre apariţiile sale publice 

- emisiuni, conferinţe, inaugurări - prorectorul Universităţii 

„Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, 

menţionează că promovarea acestor gafe este o „tehnică de 

manipulare ce a fost aplicată şi domnului ministru al Educaţiei 

Daniel Funeriu, doar că persoanele care îl apărau atunci pe 

Funeriu îl acuză acum pe Popaşi invers”. 

Dimian mai adaugă că ar fi mai bine să se discute de problemele 

mari din educaţie (40% abandon şcolar în mediul rural, 30% 

dintre şcoli au grupul sanitar în curte, ultimul loc la testele PISA 

în ce priveşte motivaţia elevilor pentru studiu, 500.000 de tineri 

care au absolvit liceul şi nu au promovat examenul de 

bacalaureat în ultimii 6 ani, nici o universitate românească în top 

500 ARWU etc.) 

„Aceste atacuri au cu totul altă intenţie decât preocuparea pentru 

corectitudinea exprimării. Eu am lucrat cu el (n.r. Valentin Popa) 

şi a avut iniţiative şi abordări foarte bune. Nu pot spune că e un 



bun comunicator, dar e un manager foarte bun”, a mai transmis 

prorectorul Mihai Dimian. 

 

 

 

________ 

 

 

 

Rectorii a 45 de 

universităţi din ţară 

susţin nominalizarea lui 

Valentin Popa ca 

ministru al Educaţiei 

 

 

 

www.edumanager.ro 

(28.01.2018) 

 

 

________ 

 

Numărul rectorilor de universităţi din întreaga ţară care sprijină 

nominalizarea lui Valentin Popa ca ministru al Educaţiei 

Naţionale a ajuns duminică la 45, după ce încă 15 au semnat 

scrisoarea deschisă de susţinere a acestuia în funcţia respectivă, 

document care sâmbătă avea 30 de semnatari. 

„Cu o experienţă de peste 25 de ani în educaţie, domnul profesor 

Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, 

afirmându-se ca un cadru didactic şi cercetător de prestigiu în 

domeniul său de activitate. Activitatea managerială a domniei 

sale a debutat în anul 2004, fiind încununată prin alegerea ca 

rector al Universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava, dar şi ca 

preşedinte al consorţiului «Academica Plus», care reuneşte 11 

universităţi din România“, se arată în scrisoarea deschisă. 

Potrivit semnatarilor, Valentin Popa a reuşit transformarea 

Universităţii „Ştefan cel Mare”, care oferă „un climat potrivit 

pentru performanţă în dezvoltarea profesională”. „Cu o 

personalitate dinamică, de luptător, alături de întreaga 

comunitate academică, domnul rector Popa a reuşit 

transformarea Universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava în 

ceea ce este astăzi: un număr dublu de studenţi, de patru ori mai 

multe programe de studii, o creştere majoră a fondurilor obţinute 

din activitatea de cercetare şi extinderea într-un ritm alert a 

infrastructurii universitare. Din ce în ce mai multe cadre 

http://www.edumanager.ro/


didactice de o valoare incontestabilă au ales să fie titulare la 

Suceava, inclusiv din rândurile diasporei ştiinţifice româneşti, 

regăsind aici un climat potrivit pentru performanţă în dezvoltarea 

profesională”, se mai precizează în scrisoarea deschisă. 

De asemenea, semnatarii afirmă că, prin punctele de vedere 

exprimate în cadrul reuniunilor Consiliului Naţional al 

Rectorilor, Valentin Popa a susţinut excelenţa şi calitatea în 

educaţie, dar şi accesul echitabil la resurse, dovedindu-se „un 

bun cunoscător al sistemului, extrem de pragmatic şi implicat, 

care stăpâneşte mecanismele de funcţionare şi finanţare 

universitară, cu viziune strategică, ancorată în tendinţele la nivel 

european şi global”. 
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Ultima oră 

local 

Rectorul Universităţii din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa, propus pentru portofoliul Ministerului Educaţiei în 

Cabinetul Dăncilă, a primit, luni, avizul comisiilor reunite de 

specialitate ale Parlamentului cu 22 voturi „pentru” şi 12 

„împotrivă”. 

Înainte de audierile din comisia de specialitate, rectorul sucevean 

a primit din partea parlamentarilor USR şi PNL o panglică 

tricoloră şi un manual de gramatică, cu trimitere la imaginile 

video cu Valentin Popa, răspândite în ultimele zile. 

Referitor la acest colaj, care surprinde o serie de dezacorduri 

făcute în câteva dintre apariţiile sale publice, rectorul Popa a 

menţionat: „Am făcut cu siguranţă şi dezacorduri, am avut 

probabil şi bâlbe, şi cuvinte stâlcite, în general, datorate 

emoţiei(...) Nu neg că am făcut astfel de greşeli, nu sunt 

onorante nici pentru un rector, cu atât mai puţin pentru un 



ministru al Educaţiei Naţionale".  

 

 

N.B. 

 

 

 

Valentin Popa, validat 

pentru funcția de 

ministru al Educației în 

comisiile de specialitate 
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Actualitate 

 

Rectorul USV, Valentin Popa, a fost validat, luni, în comisiile 

reunite de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților cu 22 

de voturi pentru și 12 voturi împotrivă. 

Dezbaterea în comisie a început cu un protest al celor din  

opoziție, respectiv parlamentari liberali au venit cu o panglică 

tricoloră pentru a ridiculiza faptul că Valentin Popa a spus 

„pamblică” în loc de panglică și i-au cerut să învețe alfabetul, iar 

senatorul USR Mihai Goțiu i-a oferit „Gramatica practică a 

limbii române actuale”. 

Valentin Popa a fost criticat de parlamentarul liberal Raluca 

Turcan care a apreciat că este „un moment rușinos” pentru 

audierea publică a unui candidat de ministru al Educației. 

„Mă gândeam că nu sunteți lăsat să vorbiți prea mult și se roagă 

să citiți”, a spus Turcan care a menționat că mii de profesori sunt 

în impostaza să-și plece privire când o persoană propusă pentru 

funcția de ministru deschide gura. 

Ea i-a cerut lui Popa să reflecteze la ce ransmitete miilor de copii 

care învață limba română și au profesori exigenți. 

Turcan a mai spus că din cauza „antecedentelor rușinoase de 

limba română” a determinat ca zeci de rectori au ajuns să susțină 

o persoană politică, fără să se consulte cu structurile de 

conducere ale universităților respective, ceea ce dovedește că 

toate pozițiile de rectori din universități au o comandă politică. 

Parlamentarul liberal i-a mai spus lui Popa că ultimul an de zile 



în materie de educație a fost un an pierdut și că din 111 măsuri 

asumate în programul de guvernare PSD a îndeplinit doar 9 la 

sută și acelea de suprafață. 

Ea l-a întrebat pe Popa cu ce legitimitate va conduce un sistem 

exigent ce trebuie să atingă calitatea, în condițiile în care pentru 

el calitatea lasă mult de dorit. 

Turcan i-a cerut candidatului de ministru dacă va ajunge să 

închidă școli întrucât banii de salarii ajung doar pentru primele 

nouă luni fără să fie luată în calcul creșterea prevăzută de la 1 

martie. 

În replică, președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin 

Cîmpeanu, și secretarul aceluiași organism, Mihnea Costoiu, 

membri ai comisiilor de specialitate din Parlament, au susținut că 

demersul rectorilor nu a fost unul politic, ci a fost un demers 

pentru ca în funcția de ministru al Educației să fie promovat un 

rector. 

Costoiu a explicat că în actualul Guvern ar urma să facă parte 

patru rectori, ceea ce dovedește că noul cabinet va avea 

personalități cu experiență și care au susținerea mediului 

academic din universitățile lor. 

Lui Popa i s-au adresat întrebări privind reducerea abandonului 

școlar, despre cum va soluționa problemele privind toaletele din 

afara unităților școlare, de modul cum va fi clasififcat sau 

finanțat învățământul superior, despre costul per elev ori despre 

autorizarea ISU a unităților școlare, dar și despre învățământul 

minorităților. 

El a oferit răspunsuri la majoritatea întrebărilor, dar nu a fost 



foarte specific în ceea ce privește învățământul preuniversitar, 

menționând că nu este încă foarte bine informat cu problematica 

acestuia, dar că va reveni în fața comisiei pe parcursul 

mandatului, dacă va fi validat, și va oferi informațiile necesare. 

În urma votului, Valentin Popa a fost validat cu 22 de voturi 

pentru și 12 voturi împotrivă.  

 

 

________ 
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este susținută și de 

președintele Consiliului 
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Actualitate 

Consorțiul „Academica Plus” susține propunerea alianței de 

guvernare pentru funcția de ministru al Educației, în persoana 

domnului Valentin Popa, se arată într-un comunicat al acestui 

Consorțiu academic. 

„Rectorii universităților care fac parte din Consorțiul 

ACADEMICA PLUS, consorțiu format din universități 

comprehensive cu impact regional – Alba-Iulia, Arad, Bacău, 

Oradea, Petroșani, Pitești, Ploiești, Sibiu, Târgoviște, Tg. Jiu- 

care școlarizează peste 50.000 de studenți, susțin propunerea 

alianței de guvernare pentru funcția de Ministru al Educației 

Naționale în persoana domnului Valentin Popa, Rector al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Prin calitățile sale manageriale, avem convingerea că Rectorul 

Valentin Popa va reuși, în funcția de Ministru al Educației 

Naționale, să susțină promovarea domeniilor strategice pentru 

România și să asigure atingerea indicatorilor de reformă ai 

proiectului național „România Educată”, se arată în comunicatul 

semnat de rectorii Consorțiului „Academica Plus”. 

Rectorul Universității Pitești, conf. univ. dr. ing. Dumitru 

Chirleșan, subliniază pe pagina sa de socializare că Valentin 

http://www.newsbucovina.ro/


Popa are calitățile necesare unei astfel de funcții. 

 

 

 

________ 

 

 

 

Liderii PSD și ALDE, 

Liviu Dragnea și Călin 

Popescu Tăriceanu, 

susțin numirea lui 

Valentin Popa la 

Educație. Tăriceanu: Am 

impresia că nu e profesor 

de limba română. 

Dragnea: E susținut de 

45 de rectori 
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Politică 

Președinții partidelor care formează coaliția de guvernare, PSD 

și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, au 

declarat, duminică, după ședința grupurilor parlamentare reunite 

ale celor două partide că numirea lui Valentin Popa ca ministru 

al Educației este bună. 

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a văzut că numirea lui 

Valentin Popa este susținută de 45 de rectori. 

„Pentru mine asta este foarte important. Acești oameni au 

încredere în această propunere, așa că de ce să nu țin cont și de 

propunerea lor”, a spus liderul PSD. 

La rândul său, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a 

spus că Valentin Popa trebuie judecat după realizări. 

„Am impresia că nu e profesor de limba română”, menționat 

Călin Popescu Tăriceanu. 

Un număr de 45 de rectori ai celor mai importante universități 

din România au transmis un mesaj public de susținere a lui 

Valentin Popa, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava pentru funcția de ministru al Educației. 

Potrivit mesajului rectorilor, Valentin Popa este o personalitate 

de marcă a lumii academice și că îl recomandă „competența 

academică și managerială, verticalitatea și implicarea 

profesională și personală”. 
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________ 

 

 

 

 

Fostul ministru al 

Educației, Sorin 

Cîmpeanu, apără 

nominalizarea lui 

Valentin Popa la 

Educație și regretă 

concentarea de forțe 

pentru a-l demola 
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Politică 

 

Fostul ministru al Educației din Guvernul Victor Ponta și fost 

prim ministru interimar, deputatul Sorin Cîmpeanu, rector al 

Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 

București și președinte al Consiliului Național al Rectorilor, a 

criticat, sâmbătă, modul în care se încearcă demolarea lui 

Valentin Popa după nominalizarea pentru funcția de ministru al 

Educației și consideră că acesta este un cunoscător al 

problemelor din Educație în timp ce președintele PMP, Traian 

Băsescu, a cerut retragerea candidaturii lui Valentin Popa. 

 

 

 

N.B. 

 

 

 

Fostul ministru al 

Educației, Sorin 

Cîmpeanu, apără 

nominalizarea lui 

Valentin Popa 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.16 

 

 

IDEM 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Sociologul Adrian 

Botezatu: Numirea 

rectorului Valentin Popa 

ca ministru al Educației 

este salutară fiind, alături 

de Eugen Teodorovici, 

singurii miniștri 

competenți din acest 
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Actualitate 

Sociologul sucevean Adrian Botezatu a comentat, vineri, pentru 

News Bucovina desemnarea rectorului USV, Valentin Popa, 

pentru funcția de ministru al Educației. 

Sociologul sucevean a remarcat că Valentin Popa este al doilea 

sucevean în funcția de ministru al Educației, amintind că de 

numele lui Cristian Adomniței care a fost ministru în Guvernul 

Tăriceanu, se legagă finanțări substanțiale la Universitatea 

Suceava, dar și la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”. 

Adrian Botezatu consideră că această numire în funcția de 
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Cabinet 

 

ministru va avea ca rezultat și o eventuală nominalizare a lui 

Valentin Popa la funcția de primar al Sucevei la alegerile din 

2020. 

„Valentin Popa va fi cel mai probabil candidatul PSD la Primăria 

Suceava”, a spus Botezatu. 

El a mai comentat și faptul că din județele Moldovei au fost 

făcute mai multe nominalizări pentru funcții de miniștri. 

„Astfel, după vizita lui Liviu Dragnea în Moldova au apărut mai 

mulți miniștri din această zonă respectiv ministrul Educației, 

Valentin Popa la Suceava, ministrul Economiei, Daniel 

Andrușcă la Neamț, sau ministrul Transporturilor, Lucian Șova, 

la  Bacău”, a spus sociologul sucevean. 

Botezatu crede că, de exemplu, numirea lui Lucian Șova la 

Transporturi va face că ministrul ca a prefera traseul de 

autostradă Bacău –Brașov, în detrimentul A 8 Iași-Târgu Neamț- 

Târgu Mureș, situație în care, potrivit proiectului prezentat, 

drumul rapid Siret-Pașcani-Focșani va fi construit la profil de 

autostradă. 

 

 

_________ 

 

 

 

Scandal în interiorul 

PSD după nominalizarea 

lui Valentin Popa la 

Educație în detrimentul 

Ecaterinei Andronescu. 

Pieleanu: Organizația 

PSD Suceava a avut o 

victorie categorică în 
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Politică 

 

Propunerea organizației PSD Suceava, pentru Educație, rectorul 

USV, Valentin Popa, a dus la o dispută în CEx între Liviu 

Dragnea și Codrin Ștefănescu, pentru că a fost scoasă din cursă 

vicepreședintele PSD,  Ecaterina Andronescu, fost ministru al 

Educației, iar acuze au fost aduse și de vicepreședinții Nicoale 

Bănicioiu și Marian Oprișan. 
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fața celei de București 

 

________ 

 

 

 

 

Rectorul USV, prof.univ. 

dr. ing. Valentin Popa, 

validat de CEx al PSD 

pentru funcţia de 

ministru al Educaţiei 

 

 

 

www.crainou.ro 

(27.01.2018) 

 

 

Actualitate 

 

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, a fost validat, ieri, în şedinţa Comitetului 

Executiv Naţional al PSD pentru funcţia de ministru al Educaţiei 

în Guvernul condus de Viorica Dăncilă. 

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

organizaţiei PSD Suceava, potrivit liderului organizaţiei, 

senatorul Ioan Stan. 

Propunerea organizaţiei Suceava a fost susţinută de 48 de 

membri ai CEx, în timp ce propunerea organizaţiei PSD 

Bucureşti, Ecaterina Andronescu, a fost votată de nouă membri 

ai CEx, astfel fiind validată desemnarea lui Valentin Popa pentru 

portofoliul Educaţiei. 

Se estimează ca votul de învestitură pentru noul guvern să fie 

programat pentru ziua de luni, 29 ianuarie, după ce candidaţii 

pentru toate portofoliile vor fi audiaţi în comisiile parlamentare 

de specialitate. 

 

 

 

Alin Dima 

 

 

 

Valentin Popa, 

propunerea PSD Suceava 

pentru funcţia de 

ministru al Educaţiei 
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Politică 

 

Preşedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ieri, 

pentru News Bucovina, că prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, 

rectorul USV, este propunerea Organizaţiei PSD Suceava pentru 

funcţia de ministru al Educaţiei în Guvernul condus de Viorica 

Dăncilă. El a spus că propunerea urma să fie discutată şi votată 
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 în Comitetul Executiv al PSD prevăzut a începe ieri, la ora 11. 

Anterior, surse politice au declarat pentru News Bucovina că 

Valentin Popa participase, miercuri, la şedinţa Biroului Politic al 

Organizaţiei Municipale PSD Suceava, unde a stat la prezidiu 

alături de Ioan Stan şi Dan Ioan Cuşnir, şi că este membru al 

PSD. 

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

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

la cel de-al doilea mandat. El este şi preşedintele Consorţiului 

Universitar „Academica Plus”, dar şi preşedinte al Consorţiului 

Universităţilor din Republica Moldova, România şi Ucraina. 
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Vineri, 26 ianuarie, Viorica Dăncilă, premierul desemnat, a 

anunțat nominalizarea lui Valentin Popa, rectorul  USV, pentru 

portofoliul de la Educație. Pe cât de surprinşi au fost sucevenii 

de nominalizare, pe atât de uluiți s-au arătat şi aproape toți şefii 

de la Bucureşti ai PSD, partid în care Popa s-a înscris oficial cu 

vreo două zile înainte. E drept însă că zvonuri despre o posibilă 

„promovare” la Bucureşti a rectorului Popa apăruseră imediat 

după şedința de la Sucevița, din 11 ianuarie, la care Liviu 

Dragnea s-a asigurat de sprijinul organizației sucevene pentru 

debarcarea fostului premier Tudose.  Când s-a oficializat 

propunerea ca rectorul sucevean să devină ministru al Educației 

s-a stârnit însă o furtună care poate afecta pe termen lung atât 

numele lui Popa, cât şi imaginea USV. 

Chiar dacă numai cine a ținut morțiş să privească în altă parte n-



a remarcat că, dintotdeauna, conducerea USV a fost şi este mai 

mult decât „roşie”, prea târzia înscriere oficială în PSD a fost 

unul dintre primele reproşuri care i s-au adus lui Valentin Popa 

de către cei care fac şi desfac în partidul dumisale. E, sperăm, 

trist pentru mediul academic sucevean că un “domn’ coleg” de 

talia lui Codrin Stefănescu îşi permite să conteste vehement 

capacitățile rectorului USV. Dacă, până la urmă, peste scandalul 

din interiorul partidului s-a pus cumva capac şi e lăsat acolo să 

mocnească până când cineva va considera util să-l reactiveze, 

rectorul Universității sucevene a fost lovit mai tare de propriile 

limite. Un filmuleț în care Valentin Popa arată că are probleme 

cu limba română s-a viralizat rapid la sfârşitul săptămânii 

trecute. Ii va fi foarte greu rectorului USV să scape de etichetele 

care i se pun  zilele acestea de cei care privesc filmările 

respective. Toți aceştia – foarte mulți – au reținut, din păcate, un 

singur lucru: la Suceava e un rector care nu ştie limba română. 

Incă se râde mult şi amar de ministrul “Pop-genunche”, care pe 

lângă faptul că nu prea ştie el limba română, a luat şi decizii 

extrem de proaste la Ministerul Educației. E firească deci spaima 

celor care văd acel colaj de greşeli că între Pop şi Popa nu e altă 

diferență decât o vocală în coada numelui şi nimic altceva. 

Valentin Popa a primit însă imediat susținerea majorității 

rectorilor universităților din țară, de fapt, poate cei mai 

îndreptățiți să-i judece performanțele în fruntea USV. 45 de 

rectori au semnat o scrisoare deschisă în care-şi prezintă 

argumentele pentru care consideră că rectorul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava ar fi cel mai potrivit pentru 

funcția de ministru al Educației, invocând „competența 

academică şi managerială, verticalitatea şi implicarea 



profesională şi personală”. Frumos. 

Și liderii PSD şi ALDE au intervenit în scandal, spunând că au 

încredere în Valentin Popa, arătând că „nu e profesor de limba 

română” şi că speră să devină un exemplu pentru elevi prin ceea 

ce va face la Ministerul Educației. 

Astăzi, Valentin Popa, împreună cu ceilalți miniştri din cabinetul 

Dăncilă, vor fi audiați în comisiile parlamentare şi tot pentru 

astăzi este programat votul în plen pentru învestitura noului 

Guvern. E firesc, suceveni fiind, să sperăm că, dacă va lua în 

primire portofoliul de la Educație, rectorul USV va demonstra că 

este ceea ce susțin colegii săi rectori. Altfel, din păcate, 

incursiunea asta în aerul tare al politicii de la Bucureşti va fi o 

aventură care va lăsa urme adânci pe numele lui Valentin Popa şi 

va arunca alte umbre pe fragila imagine a Universității sucevene. 
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Local  

 

Ieri, premierul desemnat Viorica Dăncilă  a anunţat oficial lista 

noului Cabinet. Pentru Ministerul Educaţiei, Comitetul Executiv 

al PSD l-a votat pe rectorul universităţii sucevene, prof. univ. dr. 

ing. Valentin Popa. Senatorul Ioan Stan, preşedintele 

Organizaţiei Judeţene a PSD: „În sfârşit, judeţul Suceava este pe 

harta ţării”. In cursul acestei săptămâni, rectorul Popa a anunţat 

că a devenit oficial membru al PSD. 

Valentin Popa, rectorul Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, 

a fost anunţat ieri oficial de premierul desemnat, Viorica 

Dăncilă, drept propunerea PSD pentru funcţia de ministru al 

http://www.obiectivdesuceava.ro/
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Educaţiei în următorul Cabinet. 

Nominalizarea lui Valentin Popa pentru acest portofoliu a fost 

ieri votată în şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CEx) al 

PSD. Propunerea organizaţiei Suceava obţinut 48 voturi în CEx, 

în timp ce Ecaterina Andronescu, susţinută de organizaţia PSD 

Bucureşti, a fost votată de 9 membri ai CEx. 

Preşedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ieri, 

telefonic, că această nominalizare este o mare onoare pentru 

Suceava, având în vedere că educaţia este unul dintre cele mai 

importante portofolii din Guvern. 

Senatorul sucevean a ţinut să remarce că astfel, prin această 

numire, precum şi prin celelalte posturi de secretar de stat şi 

subsecretar de stat ocupate de  membri ai organizaţiei sucevene, 

se poate spune în sfârşit  că „judeţul Suceava este pe harta ţării”. 

Trebuie menţionat faptul că este pentru prima dată când 

Organizaţia Judeţeană PSD Suceava desemnează şi are toate 

şansele să fie reprezentată în Guvernul de la Bucureşti de un 

ministru plin. 

Valentin Popa este de multă vreme un apropiat al PSD, în cursul 

acestei săptămâni el oficializându-şi apartenenţa la acest partid. 

Astfel, miercuri, la o şedinţă a Organizaţiei Municipale Suceava, 

rectorul USV şi-a anunţat oficial înscrierea în cadrul PSD. 

Oarecum indirect, Suceava a mai avut, între aprilie 2007 şi 

octombrie 2008, un ministru la Invăţământ, în persoana lui 

Cristian Adomniţei, născut la Suceava, dar ajuns în funcţia de 

ministru susţinut de PNL Iaşi. 



Un alt social democrat sucevean, Eugen Bejinariu, a ocupat 

pentru o scurtă perioadă, la terminarea mandatului lui Adrian 

Năstase, în decembrie 2004, funcţia de premier interimar. 

Practic, singurul sucevean care după 1989 a ocupat o funcţie de 

ministru plin a fost Gheorghe Flutur, care a ocupat fotoliul de la 

Agricultură în cadrul Guvernului Tăriceanu, între decembrie 

2004 şi octombrie 2006.  
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Dragnea despre greșelile 

gramaticale ale 

ministrului propus la 

Educație 

 

 

 

 

 

 

www.obiectivdesucea

va.ro 

(28.01.2018) 

 

 

Actualitate 

 

Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au reactionat dupa ce 

presa a prezentat mai multe greselile gramaticale facute de-a 

lungul timpului de ministrul propus pentru Educatie, Valentin 

Popa. 

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca 

greselile facute de ministru sunt scuzabile. 

„Am vazut in presa. Nu stiu daca s-a facut o culegere a acestor 

greseli. Dar cred ca o persoana care e rector de unitate de 

invatamant superior, care are o lunga experienta in educatie si 

care are o sustinere, merita incredere. Trebuie sa vedem inainte 

de toate ce isi propune si ce e capabil sa faca ministrul propus si 

apoi sa-l judecam”, a spus Tariceanu. 

Intrebat de presa de ce ministrul propus a facut dezacorduri, 

liderul ALDE a apreciat: „Am impresia ca nu e profesor de 

limba romana. Are niste lacune”. 

La randul sau, liderul PSD Liviu Dragnea a spus ca sustinerea 
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celorlalti rectori e cea pe care se bazeaza in acest caz. 

„Eu am vazut tot in presa o scrisoare de sustinere a 45 de rectori 

din 48 pentru domnul Valentin Popa. Eu cred ca asta conteaza”, 

a spus Dragnea. 

Intrebat de ce Valentin Popa a fost preferat pentru ministerul 

Educatiei in locul Ecaterinei Andronescu, Dragnea a spus: 

„In CEx se voteaza. A fost rezultatul votului”. 

Ministrul popus pentru Educatie a fost filmat la mai multe 

festivitati vorbind incorect, amintind despre “pamblica” sau 

spunand „le sunt interzise accesul la o astfel de finantare”. 
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In anul 2017 nu s-a mai înființat în județul Suceava nicio firmă 

de către studenți, în conformitate cu prevederile unei hotărâri de 

guvern aflată în vigoare încă din anul 2003. Din cele înființate 

anterior, însă, mai bine de jumătate au supraviețuit şi anului care 

tocmai s-a încheiat. Este vorba despre un număr total de 273 de 

firme în funcțiune la sfârşitul anului 2017, dintr-un total de 476 

înregistrate conform Hotărârii de Guvern 166/2003. Au fost 

radiate un număr de 203 firme, după trei ani de funcționare, 

celelalte fiind radiate voluntar de către  deținători. Deşi, teoretic 

vorbind, acest program îşi continuă funcționarea – în alte câteva 

județe ale țării obținându-se în continuare facilități stabilite prin 

Hotărârea de Guvern mai sus amintită, în Suceava, pe tot 

parcursul anului 2017 nu a fost niciun student dispus să deschidă 

afaceri în condițiile oferite de acest act normativ. 

De remarcat că în urmă cu un an şi patru luni (în luna 



septembrie  a anului 2016, n.r.)  erau în funcțiune, în județul 

Suceava, 281 de firme înființate de studenți care au beneficiat de 

facilitățile oferite de prevederile Hotărârii de Guvern 166/2003, 

privind facilitățile oferite studenților care doresc să inițieze o 

afacere. Această cifră poziționa atunci județul Suceava pe locul 

10 la nivel național. Atunci Clujul conducea  în top 10 la 

capitolul studenți întreprinzători cu firme în activitate la sfârşitul 

celui de-al treilea trimestru al anului, cu 1.043 entități economice 

funcționale. Urma Bucureştiul, cu 925; Maramureş – 556; Iaşi – 

476; Timiş – 462; Dolj – 452; Galați – 355; Mureş – 342; Sibiu – 

288 şi Suceava, cum am arătat deja – 281. Hotărârea de Guvern 

166/2003 aflatăşi acum  în vigoare acordă scutiri la plata taxelor 

şi tarifelor în scopul sprijinirii studenților care vor să înființeze o 

afacere proprie. 

Studenții  sunt scutiți de plata taxele şi tarifele pentru 

operațiunile de înmatriculare efectuate de ONRC, tarifele pentru 

operațiunile efectuate de Biroul Unic din cadrul oficiilor 

Registrului Comerțului (ORC), precum şi tarifele pentru 

serviciile de asistență prestate de ORC la înregistrarea 

constituirii comercianților; taxele şi tarifele pentru autorizarea 

funcționării comercianților, solicitate la constituire; taxele şi 

tarifele pentru obținerea de la admi¬nistratia publică locală a 

autorizației de desfăşurare a unor activități economice în mod 

independent; etc. Pentru a beneficia de scutirile de la plata 

taxelor şi tarifelor arătate anterior, studentul care înființează o 

societate comercială trebuie să îndeplinească o serie de condiții: 

urmează cursurile unei forme de învățământ superior de lungă 

sau de scurtă durată la o instituție de învățământ superior 

acreditată; este cel puțin în anul II de studiu şi a promovat toate 



obligațiile prevăzute de senatul universității; nu a depăşit vârsta 

de 30 de ani. Aceste facilități se acorda o singură dată, pentru 

constituirea unei singure firme. In cazul în care, în perioada de 

până la 3 ani de la înmatriculare, intervine cesionarea sau 

înstrăinarea parțială ori totală, prin orice modalitate, a părților 

sociale sau a acțiunilor deținute la societățile comerciale 

constituite în condițiile descrise de hotărârea de guvern, 

societatea comercială are obligația restituirii integrale a sumelor 

reprezentând taxe şi tarife pentru care s-a acordat scutire de 

plată. Rata de supraviețuire de 273 din 476 de afaceri deschise 

de studenții suceveni (peste 55%) este una bună la nivel național, 

unde au supraviețui 10.432 de afaceri dintr-un total de 19.749.  
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Știri 

Ministrul propus pentru portofoliul Educaţiei, Valentin Popa, a 

primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de 

specialitate ale Parlamentului. 

S-au înregistrat 22 de voturi „pentru” şi 12 „împotrivă”. 

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa 

s-a născut pe 12 iulie 1964 şi este profesor universitar doctor 

inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor în 1989. Din 2009 până în prezent a fost 

conducător de doctorat pentru domeniul său. Este profesor 

universitar din 2005 şi predă Sisteme de intrare-ieşire, Sisteme 

de identificare, Dispozitive şi circuite electronice. 

Teza sa de Doctorat – „Contribuţii la creşterea vitezei de 

procesare în modemuri”, susţinută public pe 24 aprilie1998, în 

specializarea „Componente, dispozitive şi circuite electronice”, 

l-a avut ca îndrumător ştiinţific pe prof. dr. ing. Gheorghe 



Maxim, Universitatea „Gh. Asachi” Iaşi. 

A publicat mai multe cărţi de specialitate, articole ştiinţifice, 

lucrări în reviste cotate ISI, are un brevet de invenţie şi a câştigat 

mai multe Granturi în competiţii internaţionale. 
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Valentin Popa, despre 

colajul cu greșelile sale 

de exprimare: „Nu sunt 

onorante nici pentru un 

rector, cu atât mai puțin 

pentru un ministru al 

Educației Naționale” 
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În cadrul audierilor din Parlament, Valentin Popa, validat în 

funcția de ministru al Educației, a fost întrebat de cei din comisia 

de specialitate despre greșelile gramaticale pe care le-a făcut, 

făcându-se  referire la un colaj care circulă pe internet cu mai 

multe greșeli ale acestuia. 

„Am făcut cu siguranță și dezacorduri, am avut probabil și bâlbe 

și cuvinte stâlcite și greșeli gramaticale, în general datorate, 

evident, emoției – lucru care întotdeauna se vede când vorbesc în 

public și uneori dorinței de a argumenta cu pasiune. Nu neg că 

am făcut în trecut astfel de greșeli și într-adevăr nu sunt onorante 

nici pentru un rector, cu atât mai puțin pentru un ministru al 

Educației naționale. Dar să ne uităm totuși, cine nu mai greșește. 

Oare mai găsim vreo personalitate publică astăzi la care să 

analizăm discursurile publice din ultimii trei ani și să nu găsim 

niciodată sau să nu găsim niciun dezacord? Am văzut și câteva 

intervenții care mă criticau și erau pline de dezacorduri. Afirm 

cu tărie, în calitate de ministru al Educației trebuie să am un 

limbaj perfect. Mă voi strădui să-l am”, a declarat Valentin Popa. 

Fostul rector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a vorbit 

și despre ușurința cu care se pot modifica sunetele digitale, dar a 
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precizat că recunoaște veridicitatea colajului. 

„Vă reamintesc că sunt inginer electronist și vă pot afirma că 

astăzi  lucrăm cu sunet digital. Adică cu o înșiruire de biți de 0 și 

1. Modificarea de către un specialist a unui sunet este un mizilic. 

Este extrem de ușor ca în această înșiruire de biți să mai 

introduce litere, cuvinte sau sunete. Nu vreau sub nicio formă să 

spun că acel colaj a fost cumva falsificat. Nu am niciun motiv și 

nicio dovadă să spun acest lucru, mai ales că am recunoscut că 

într-adevăr s-a întâmplat să fac dezacorduri și greșeli de 

exprimare. Dar am vrut să menționez că acest lucru este posibil. 

Nu cred că există cineva în România care să dorească să îmi facă 

un rău deosebit făcând așa ceva sau cineva care să plătească așa 

ceva”, a adăugat Valentin Popa. 

În altă ordine de idei, acesta a remarcat și faptul că a fost foarte 

foarte batjocorit pentru că a folosit cuvântul „pamblică”. 

„Este foarte posibil ca cea mai mare parte a bucureștenilor să nu 

cunoască faptul că mai mult de 50% din comunitățile din 

Moldova folosesc cuvântul «pamblică». Am folosit cuvântul 

«pamblică» întotdeauna în viața mea. Este un cuvânt din 

dicționar, este un regionalism. Toată viața mea am locuit în 

Suceava, iar școala am făcut-o în Iași, astfel că întotdeauna am 

vorbit așa și sunt mândru că sunt bucovinean și voi folosi în 

continuare regionalismele pe care le-am folosit toată viața, chiar 

dacă aici în București, de multe ori, am fost privit cu zâmbete 

atunci când am avut un accent diferit sau când am folosit aceste 

regionalisme”, a mai declarat Valentin Popa. 
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Miniştrii propuşi pentru Cabinetul Viorica Dăncilă sunt audiaţi, 

luni, în comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va 

întruni, în sesiune extraordinară, pentru votul de învestitură a 

noului Guvern. 

În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până la ora 14,00, au 

loc audierile în comisiile parlamentare ale miniştrilor propuşi, iar 

plenul reunit se va întruni de la ora 15,00, conform programului 

stabilit de Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei 

Deputaţilor. 

Fostul rector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a fost 

validat în funcția de ministrul al Educației. Acesta a declarat că 

este cea mai onorantă funcție pe care o îndeplinește și că îți va 

folosi toată experiența pentru a duce la îndeplinire programul de 

guvernare. 

„Fenomenul «Fuga după note» se datorează faptului că elevii 

sunt foarte stresați.  Consider că implementarea normelor 

europene care prevăd ca notele să nu mai fie publice și să poată 

fi vizualizate doar de către profesori și părinți ar fi o soluție”,  a 

spus Valentin Popa. 

De asemenea, acesta a precizat că până în anul 2020 nu vor mai 

fi unități de învățământ fără autorizații de funcționare. 

Valentin Popa a fost validat în funcție cu 22 de voturi pentru și 

12 împotrivă. 
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ultimul hal la audierile 
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Ședința de audiere a lui Valentin Popa a început cu mare 

scandal. În momentul în care propunerea PSD pentru Ministerul 

Educației a luat cuvântul, parlamentari ai opoziției, din PNL și 

USR, s-au ridicat și au ținut în fața ministrului propus o panglică 

tricoloră și un manual de gramatică. 

Aceștia făceau referire la greșeala gramaticală a lui Valentin 

Popa care, într-un interviu, a spus „pamblică” în loc de panglică. 

Cei doi au plecat din fața lui Valentin Popa care și-a întrerupt 

discursul, dar au lăsat panglica tricoloră în fața ministrului, pe 

monitorul de pe birou. Ulterior, Valentin Popa și-a reluat 

discursul. 

 

 

 

________ 

 

 

 

 

30 de rectori îl apără pe 

ministrul „Pamblică”. 

Valentin Popa, „un 
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Actualitate 

 

Un număr de 30 de rectori de la universităţi din întreaga ţară îşi 

exprimă, într-o scrisoare deschisă, susţinerea pentru 

nominalizarea rectorului Valentin Popa ca ministru al Educaţiei 

Naţionale. 

Activitatea managerială a domniei sale a debutat în anul 2004, 

fiind încununată prin alegerea că rector al Universităţii „Ștefan 

cel Mare” din Suceava, dar şi ca preşedinte al consorţiului 

„Academica Plus”, care reuneşte 11 universităţi din România”, 

se arată în scrisoarea deschisă, potrivit Agerpres. 

Potrivit semnatarilor, Valentin Popa a reuşit transformarea 

Universităţii „Ştefan cel Mare”, care oferă „un climat potrivit 

https://www.agerpres.ro/


pentru performanţa în dezvoltarea profesională”. 

 „Cu o personalitate dinamică, de luptător, alături de întreaga 

comunitate academică, domnul rector Popa a reuşit 

transformarea Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava în 

ceea ce este astăzi: un număr dublu de studenţi, de patru ori mai 

multe programe de studii, o creştere majoră a fondurilor obţinute 

din activitatea de cercetare şi extinderea într-un ritm alert a 

infrastructurii universitare. 

Din ce în ce mai multe cadre didactice de o valoare 

incontestabilă au ales să fie titulare la Suceava, inclusiv din 

rândurile diasporei ştiinţifice româneşti, regăsind aici un climat 

potrivit pentru performanţa în dezvoltarea profesională”, se 

precizează în scrisoarea deschisă. 

Semnatarii afirmă că, prin punctele de vedere exprimate în 

cadrul reuniunilor Consiliului Naţional al Rectorilor, Valentin 

Popa a susţinut excelenţa şi calitatea în educaţie, dar şi accesul 

echitabil la resurse, dovedindu-se „un bun cunoscător al 

sistemului, extrem de pragmatic şi implicat, care stăpâneşte 

mecanismele de funcţionare şi finanţare universitară, cu viziune 

strategică, ancorată în tendinţele la nivel european şi global”. 

„Susţinem astfel numirea domnului rector Valentin Popa în 

funcţia de ministru al Educaţiei, competenţa academică şi 

managerială, verticalitatea şi implicarea profesională şi personală 

fiind argumentele care trebuie să stea la baza unei astfel de 

decizii”, au conchis semnatarii scrisorii. 

 



 

 

_________ 

 

 

 

 

 

Rectorii nu se împiedică 

de „pamblică” 

 

 

 

www.cotidianul.ro 

 

 

Actualitate 

 

Patruzeci și cinci de rectori din țară au semnat o scrisoare 

deschisă pentru susținerea lui Valentin Popa în funcția de 

ministru al Educației, potrivit președintelui Consiliului Național 

al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu. 

Semnatarii își exprimă, în scrisoarea deschisă, argumentele 

pentru care consideră că Valentin Popa, rectorul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava ar fi cel mai potrivit pentru 

funcţia de ministru al Educaţiei. Aceștia invocă în scrisoare 

„competența academică și managerială, verticalitatea și 

implicarea profesională și personală”. 

„Susținem propunerea de nominalizare a domnului rector 

Valentin Popa ca ministru al Educației Naționale. Cu o 

experiență de peste 25 de ani în educație, domnul profesor 

Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, 

afirmându-se ca un cadru didactic și cercetător de prestigiu în 

domeniul său de activitate. Activitatea managerială a domniei 

sale debutat în anul 2004, fiind încununată prin alegerea ca 

rector al Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, dar și ca 

președinte al Consorțiului „Academica Plus”, care reunește 11 

universități din România. Cu o personalitate dinamică, de 

luptător, alături de întreaga comunitate academică, domnul rector 

Popa a reușit transformarea Universității „Ştefan cel Mare” din 

Suceava în ceea ce este astăzi: un număr dublu de studenți, de 

patru ori mai multe programe de studii, o creștere majoră a 

fondurilor obținute din activitatea de cercetare și extinderea într-

un ritm alert a infrastructurii universitare”, se arată în document. 

Potrivit rectorilor, din ce în ce mai multe cadre didactice „de o 



valoare incontestabilă” au ales să fie titulare la Suceava, inclusiv 

din rândurile diasporei științifice românești, „regăsind aici un 

climat potrivit pentru performanță în dezvoltarea profesională”. 

„Prin punctele de vedere exprimate în cadrul reuniunilor 

Consiliului Național al Rectorilor, prin luările publice de poziție, 

domnul rector Valentin Popa a adus contribuții în toate 

momentele cheie de schimbare în domeniul învățământului 

superior, susținând excelența și calitatea în educație, dar și 

accesul echitabil la resurse. S-a dovedit astfel un bun cunoscător 

al sistemului, extrem de pragmatic și implicat, care stăpânește 

mecanismele de funcționare și finanțare universitară, cu viziune 

strategică, ancorată în tendințele la nivel european și global, 

toate acestea dublate de disponibilitate pentru dialog și 

cooperare”, mai spun rectorii care au semnat scrisoarea deschisă. 

Conform acestora, rectorul Valentin Popa s-a implicat în 

dezvoltarea legăturii între educația preuniversitară și cea 

universitară, inclusiv prin susținerea unor evenimente de 

anvergură cum ar fi Olimpiada Internațională de Astronomie și 

Astrofizică, organizată la Suceava în anul 2014. 

„Sub conducerea domniei sale, Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava a dezvoltat Lectoratul de limba română de la 

Cernăuți, punct de reper pentru păstrarea identității lingvistice și 

culturale a etnicilor romani din Ucraina, de o deosebită 

importanță în contextul politic actual. Rectorul Valentin Popa 

este de asemenea președinte al Consorțiului universităților din 

Moldova – România – Ucraina. Susținem astfel numirea 

domnului rector Valentin Popa în funcția de ministru al 

Educației, competența academică și managerială, verticalitatea și 



implicarea profesională și personală fiind argumentele care 

trebuie să stea la baza unei astfel de decizii”, se mai arată în 

scrisoarea deschisă. 

Printre semnatarii acestei scrisori se află Ioan Vasile Abrudan, 

rectorul Universității „Transilvania”, Leonard Azamfirei, 

rectorul Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, 

Smaranda Angheni, rectorul Universității „Titu Maiorescu”, 

Cătălin-Mihai Bălescu, rectorul Universității de Artă din 

București, Andrade-Ionuț Bichescu, rectorul Universității 

„Eftimie Murgu” din Reșița, Coralia-Adina Cotoraci, rectorul 

Universității „Vasile Goldiș” din Arad, Iulian Gabriel Bîrsan, 

rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Sorin-Ion 

Crișan, de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Ioan 

Bondrea, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Călin 

Enăchescu, rectorul Universității „Petru Maior” din Târgu 

Mureș, Valer-Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie 

1918″ din Alba Iulia, Ovidiu Folcuț, rectorul Universității 

Româno-Americană din București, Constantin Bungău, rectorul 

Universității din Oradea, Nicolae Istudor, rectorul Academiei de 

Studii Economice din București, Dan Cașcaval, rectorul 

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Alexandru 

Irimie, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu 

Hațieganu” din Cluj Napoca, Cornel Cătoi, rectorul Universității 

de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, 

Ramona Ilie, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, 

Dumitru Chirleșan, rectorul Universității din Pitești, Nicolae 

Mandea, rectorul Universității Naționale de Artă Teatrală și 

Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Sorin Mihai 

Cîmpeanu, rectorul Universității de Ştiințe Agricole și Medicină 



Veterinară din București, Marian Moiceanu, rectorul 

Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din 

București, Pascu-Mihai Coloja, rectorul Universității Petrol – 

Gaze din Ploiești, Radu-Marcel Moraru, rectorul Universității de 

Arte și Design din Cluj Napoca, Mihnea Cosmin Costoiu, 

rectorul Universității Politehnica din București, Diana Asinefta 

Moș, rectorul Universității Naționale de Muzică din București, 

Călin-Dinu Oroș, rectorul Universității „Valahia” din Târgoviște, 

Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie 

„Grigore T. Popa” din Iași, Cornel Panait, rectorul Universității 

Maritime din Constanța, Ioanel Sinescu, rectorul Universității de 

Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Florin Pelin, 

rectorul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din 

București, Atena-Elena Simionescu, rectorul Universității de 

Arte „George Ionescu” din Iași, Ioan Aurel Pop, rectorul 

Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Cezar Ionuț 

Spîna, rectorul Universității din Craiova, Cosmin Alin Popescu, 

rectorul Universității de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară 

a Banatului din Timișoara, Vasile Țopa, rectorul Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca, Ovidiu Puiu, rectorul Universității 

„Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Radu Sorin Văcăreanu, 

rectorul Universității Tehnice de Construcții din București, 

Corneliu-Andy Pușcă, rectorul Universității „Danubius” din 

Galați, Vasile Vîntu, rectorul Universității de Ştiințe Agricole și 

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Sorin Mihai 

Radu, rectorul Universității din Petroșani, Vasile Jucan, rectorul 

Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, Ion 

Rogoveanu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din 

Craiova, Sorin Rugină, rectorul Universității „Ovidius” din 

Constanța, Carol Schnakovszky, rectorul Universității „Vasile 



Alecsandri” din Bacău. 

 

 

_________ 

 

 

 

 

Scrisoare de susținere 

pentru Valentin Popa la 

Educație. „Este un 

cercetător de prestigiu” 

 

 

 

www.antena3.ro 

 

 

Actualitate 

 

Un număr de 30 de rectori de la universităţi din întreaga ţară îşi 

exprimă, într-o scrisoare deschisă, susţinerea pentru 

nominalizarea rectorului Valentin Popa ca ministru al Educaţiei 

Naţionale, afirmând că acesta este „un cadru didactic şi 

cercetător de prestigiu”. 

 

„Cu o experienţă de peste 25 de ani în educaţie, domnul profesor 

Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, 

afirmându-se ca un cadru didactic şi cercetător de prestigiu în 

domeniul său de activitate. Activitatea managerială a domniei 

sale a debutat în anul 2004, fiind încununată prin alegerea ca 

rector al Universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava, dar şi ca 

preşedinte al consorţiului «Academica Plus», care reuneşte 11 

universităţi din România”, se arată în scrisoarea deschisă.  

 

_____ 

 

 

 

 

Scandalurile în care a 

fost implicat Valentin 

Popa, ministrul propus 

pentru Educație 

 

 

 

www.antena3.ro 

 

 

Actualitate 

 

Ministrul propus al Educației recunoaşte că a făcut mai multe 

dezacorduri în ultimii șase ani. Acesta susţine că toate greşelile 

lui apar din cauza emoţiilor. Mai mult, Popa a declarat că nu 

înţelege de ca a fost batjocorit pentru ca a folosit cuvantul 

„pamblica”, despre care spune că este un regionalism pe care îl 

utlizează mereu în discuţiile sale. 

Totodată, în presă au apărut informații despre scandalurile în 

care Valentin Popa a fost implicat. Popa este rectorul 



Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) și se afla în 

fruntea singurei instituţii de învăţământ superior din Suceava de 

la începutul anului 2012, după ce înainte a fost şeful catedrei de 

Calculatoare şi Automatizări din cadrul Facultăţii de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor a univeristăţii sucevene. 

În vara anului trecut, Valentin Popa a fost în mijlocul unui 

scandal după ce s-a descoperit faptul că Universitatea „Ştefan cel 

Mare” a realizat în mai puţin de un an de zile 23 de achiziţii în 

valoare totală de 70.000 de lei de la agenţia de turism West 

Travel SRL Suceava. Aceste achiziţii au constat în cumpărarea 

de bilete de avion pentru curse interne şi externe. 

 

 

_______ 

 

 

 

 

Ministrul propus al 

Educației, Valentin 

Popa: Am fost foarte, 

foarte batjocorit pentru 

că am folosit cuvântul 

pamblică, dar este un 

regionalism. Sunt 

mândru ca sunt 

bucovinean 

 

 

 

www.hotnews.ro 

 

 

Știri 

 

Ministrul propus al Educatiei, Valentin Popa, a spus in apararea 

sa, in cadrul sedintei comisiilor parlamentare pentru audiere, ca 

recunoaste ca a facut dezacorduri si a remarcat ca a fost „foarte, 

foarte batjocorit” pentru ca a folosit cuvantul „pamblica”, dar 

acesta este un regionalism si este „foarte mandru ca este 

bucovinean” si ca va folosi in continuare aceasta forma a 

cuvantului. 

„Am remarcat si la inceputul sedintei faptul ca am fost foarte 

foarte batjocorit pentru ca am folosit cuvantul pamblica. Mai 

multe dintre comunitatile din Moldova folosesc cuvantul 

pamblica, este un regionalism. Toata viata mea am locuit in 

Suceava, am facut facultatea la Iasi, sunt mandru ca sunt 

bucovinean (...), chiar daca am fost privit cu zambete atunci cand 

am avut un accent diferit”, a declarat Popa.  



Acesta a raspuns criticilor Ralucai Turcan, care l-a intrebat pe 

Valentin Popa „cu ce legitimitate va conduce” Ministerul, avand 

in vedere greselile gramaticale. 

„Am facut cu siguranta si dezarcorduri, am avut probabil si 

balbe, si cuvinte stalcite, in general, datorate emotiei(...) Nu neg 

ca am facut astfel de greseli, nu sunt onorante nici pentru un 

rector, cu atat mai putin pentru un ministru al Educatiei 

Nationale”, a mai spus Popa, care a subliniat ca „am vazut si 

interventii care mai criticau care erau pline de dezacorduri”. 

Acesta a adaugat ca modificarea de catre un specialist a unui 

sunet este un mizilic, desi nu vrea sa spuna prin asta ca acel colaj 

cu greselile sale este falsificat. 

Valentin Popa a primit aviz favorabil din partea comisiilor 

reunite de specialitate ale Parlamentului, cu  22 de voturi 

„pentru”' si 12 „impotriva”. 

 

 

 

_________ 

 

 

 

Noul ministru al 

Educaţiei: Vorbim mult 

prea mult despre 

plagiate. Legea nu 

prevede nicăieri că 

trebuie să punem 

ghilimele la un text pe 

care-l preluăm 

 

 

 

www.adevărul.ro 

 

 

News 

 

Valentin Popa, propus de PSD pentru Ministerul Educaţiei, crede 

că este păcat să scoatem în evidenţă „elemente nu atât de 

importante cum ar fi plagiatele“. Popa susţine că legea nu 

prevede o modalitate exactă de citare. 

 

„Medicii noştri sunt căutaţi în străinătate, pleacă în străinătate, 

nu mai avem IT-işti pe care să-i furnizăm pe piaţa muncii, 

cerinţa este foarte mare, am avut întotdeauna absolvenţi 

extraordinari. Învăţământul nostru este foarte bun şi este păcat că 



 umbrim aceste valori ale învăţământului românesc printr-o 

scoatere în evidenţă a unor elemente nu atât de importante cum 

ar fi plagiatele. Vorbim mult prea mult de 0,1% din tezele de 

Doctorat care s-au constatat a fi plagiate, mai ales în condiţiile în 

care nici Legea după care ar trebui să îi condamnăm nu este 

chiar perfectă”, a precizat Valentin Popa, la audierile din 

Comisia de specialitate a Parlamentului.  El spune că Legea „nu 

prevede nicăieri că trebuie să punem ghilimele la un text pe care-

l preluăm, să punem citarea imediat după el, deşi astăzi cei mai 

mulţi dintre cercetătorii noştri aşa o fac, dar Legea nu o prevede. 

Nici eu nu am învăţat în facultate să fac citarea în acest mod. 

Mult timp am făcut şi eu acest lucru, cu citarea la final. Şi de aici 

apar multe probleme. Ar trebui ca Legea să prevadă norme clare 

de aplicare a redactării. Fiecare editură şi universitate are aceste 

norme în momentul de faţă. Nu trebuie să legiferăm la nivel 

naţional. Ar trebui ca fiecare jurnal, editură să-şi respecte 

regulile proprii”, a adăugat ministrul. Ministrul promite „în baza 

primei strategii privind modernizarea infrastructurii educaţionale 

prin bugetul naţional şi fondurile europene” să asigure 

„construcţia şi modernizarea a peste 2.500 de unităţi şcolare în 

următorii trei ani în conformitate cu programul de guvernare. 

Până în anul 2020 în România nu vom mai avea unităţi şcolare 

fără autorizare ISU sau autorizare sanitară”. „Fenomenul fuga 

după note cu ghilimele de rigoare trebuie să recunoaştem cu toţii 

este o realitate şi o cauză a stresului elevilor şi părinţilor. O 

soluţie pentru diminuarea acestui fenomen este implementarea 

normelor europene care prevăd ca notele şi calificativele să nu 

mai fie publice ci cunoscute doar de elev, părinte şi cadru 

didactic iar pentru public vor fi accesibile doar statistici care pot 

să îi furnizeze elevului informaţii privind poziţionarea sa în 



raport cu ceilalţi”, a povestit Valentin Popa. O altă soluţie este 

„adoptarea standardelor unitare de evaluare. Spre exemplu nota 

cinci sau admis la o disciplină trebuie să însemne acelaşi lucru 

indiferent de locul unităţii şcolare din România. Toate evaluările 

naţionale vor fi digitalizate în următorii trei ani pentru a măsura 

progresul şi perfomanţa şcolară precum şi corelarea cu testările 

internationale”. Pentru creşterea participării şcolare Valentin 

Popa spune că Ministerul „propune ca părinţii care îşi trimit 

elevii la şcoală să primească între 1.600 şi 1.800 de lei pe an sub 

forma unor deduceri la impozit. Procedura va fi stabilită între 

MEN - Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale”. 

 

 

 

_______ 

 

 

 

Valentin Popa, greșeli 

gramaticale. Răspunsul 

ministrului: Am fost 

batjocorit 

 

 

 

www.dcnews.ro 

 

 

Politică 

 

Valentin Popa a fost audiat în Parlament. Propunerea pentru 

Ministerul Educației a vorbit despre greșelile gramaticale pe care 

le-a făcut. Inevitabil, cei din Comisie l-au întrebat despre aceste 

greșeli gramaticale, făcând referire la un colaj care circulă pe 

internet cu mai multe greșeli ale ministrului. De departe, cel mai 

dur și radical discurs împotriva lui Valentin Popa l-a avut Raluca 

Turcan. 

Valentin Popa le-a răspuns contestatarilor. 

„Am auzit cuvinte grele în această zi care ar trebui să fie cea mai 

importantă din viața mea. Nu știu, nu am urmărit televiziunile, 

dar stiu despre colaj”, a precizat acesta. El a spus că în colajul 

respectiv sunt strânse discursurile sale din ultimii trei ani. 

Recunoaște greșelile, dar are o explicație. 



Modificarea sunetelor 

„Recunosc că am avut probabil și bâlbe și cuvinte stâlcite și 

greșeli gramaticale, în general datorate emoției și dorinței de a 

argumenta cu pasiune. Nu neg că am făcut în trecut astfel de 

greșeli, nu sunt onorante pentru un rector, cu atât mai puțin 

pentru un ministru. Să ne uităm totuși. Cine nu greșește? Găsim 

vreo personalitate publică căreia să-i analizăm dicursurile 

publice din ultimii trei ani și să nu găsim niciun dezacord?”  

Am văzut intervenții care mă criticau și erau pline de 

dezacorduri. Afirm cu tărie că în calitatea de ministru al 

Educației trebuie să am un limbaj perfect. Mă voi strădui să-l 

am. Vă reamintesc că sunt inginer electronist. Vă pot afirma că 

azi lucrăm cu sunete digitale. Modificarea de către un specialist 

al unui sunet e un mizilic. E extrem de ușor să introduci litere, 

cuvinte sau să le scoți. Nu vreau să spun că acel colaj a fost 

falsificat. Nu am niciun motiv și nicio dovadă. Am vrut să vă 

menționez că acest lucru e posibil. Nu cred că e cineva care să 

dorească să-mi facă un rău deosebit sau cineva care să plătească 

pentru asa ceva”, a precizat Valentin Popa. 

„Pamblică”, regionalism în Moldova 

„Am remarcat și la începutul ședinței și în discursurile publice 

faptul că am fost batjocorit pentru că am folosit cuvântul 

„pamblică”. E foarte posibil ca cea mai mare parte a 

bucureștenilor să nu cunoască faptul că mai bine de 50% din 

comunitățile din Moldova folosesc cuvântul „pamblică”. E un 

regionalism. Toata viața mea am locuit în Suceava iar școala am 

făcut-o în Iași. (...) De multe ori am fost privit cu zâmbete atunci 

când am avut un accent diferit sau am folosit aceste 



regionalisme”, a mai declarat Valentin Popa. 

În cele din urmă Valentin Popa, propunerea PSD pentru 

portofoliul la Educație, a primit aviz pozitiv din partea Comisiei. 

 

________ 

 

 

 

 

Viitorul ministru al 

Educației: Umbrim 

valori ale învăţământului 

punând în evidenţă 

plagiatele 
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Actualitate 

 

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Valentin 

Popa, propus pentru a fi ministru al Educației, a primit aviz 

favorabil de la comisia de specialitate a Parlamentului, chiar 

dacă nu a scăpat nici aici de ironiile opoziției pe tema deselor 

greșeli de exprimare pe care le face și pe care le-a repetat și la 

aceste audieri. El a răspuns apoi ziariștilor care i-au pus întrebări 

pe această temă și le-a spus și ce crede despre situația 

învățământului românesc: este mai bună decât se crede, dar 

imaginea este proastă din cauza prea multelor discuții despre 

plagiate. 

Valentin Popa, al 13-lea ministru al Educaţiei, care a fost avizat 

luni de comisiile reunite de specialitate în funcţia de ministru al 

Educaţiei cu 22 de voturi „pentru” şi 12 „împotrivă”, crede că au 

existat progrese în învăţământ şi este păcat să scoatem în 

evidenţă elemente nu atât de importante cum ar fi plagiatele. 

Ministrul este de părere că se vorbeşte mult prea mult de 0,1% 

din tezele de doctorat, relatează News.ro. 

„Nu sunt de acord cu afirmațiile că învățământul nostru este 

slab. Nu este adevărat! Medicii noştri sunt căutaţi în străinătate, 

pleacă în străinătate, nu mai avem IT-işti pe care să-i furnizăm 

pe piaţa muncii, cerinţa este foarte mare, am avut întotdeauna 

absolvenţi extraordinari. Învăţământul nostru este foarte bun şi 

este păcat că umbrim aceste valori ale învăţământului românesc 

http://www.digi24.ro/
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printr-o scoatere în evidenţă a unor elemente nu atât de 

importante, cum ar fi plagiatele. Vorbim mult prea mult de 0,1% 

din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate, mai ales în 

condiţiile în care nici legea după care ar trebui să îi condamnăm 

nu este chiar perfectă”, a precizat Valentin Popa, citat de 

News.ro. 

El spune că legea „nu prevede nicăieri că trebuie să punem 

ghilimele la un text pe care-l preluăm, să punem citarea imediat 

după el, deşi astăzi cei mai mulţi dintre cercetătorii noştri aşa o 

fac, dar legea nu o prevede. Nici eu nu am învăţat în facultate să 

fac citarea în acest mod. Mult timp am făcut şi eu acest lucru, cu 

citarea la final. Şi de aici apar multe probleme. Ar trebui ca legea 

să prevadă norme clare de aplicare a redactării. Fiecare editură şi 

universitate are aceste norme în momentul de faţă. Nu trebuie să 

legiferăm la nivel naţional. Ar trebui ca fiecare jurnal, editură să-

şi respecte regulile proprii”, a adăugat ministrul. 

Valentin Popa crede că vor trece 36 de luni până când va fi 

schimbat din funcţie (termenul când ar fi, în mod normal, 

sfârșitul mandatului său - n.r.) și este convins că nr. 13 (este al 

13-lea ministru al educației - n.r.) îi poartă noroc, pentru că este 

căsătorit în data de 13 și este cu aceeași soție din 1989. 

Cât despre greșelile gramaticale ce i se reproșează, el spune că 

„întotdeauna în viață trebuie să mai înveți”, iar dezacordurile „se 

întâmplă când ai emoții și când vorbești cu pasiune”. Totuși, 

elevilor cărora le va fi ministru le transmite că „trebuie să 

vorbească cât mai bine limba română, dacă se poate, perfect!” 
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Actualitate 

 

Parlamentarii Florin Roman şi Laurenţiu Leureanu de la PNL au 

tăiat o panglică tricoloră înainte ca rectorul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, nominalizat pentru 

Ministerul Educaţiei, să-şi prezinte programul şi i-au strigat 

preşedintelui comisiei de specialitate să-l înveţe să vorbească 

corect româneşte, relatează News.ro. 

Gestul parlamentarilor PNL a venit în contextul în care 

o înregistrare video în care Valentin Popa face numeroase greşeli 

de limbă a apărut în mediul online la câteva ore de la anunţul 

privind includerea sa în Guvernului Dăncilă. Rectorul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava vorbeşte despre 

„pamblică” şi face numeroase dezacorduri. 

Valentin Popa s-a născut pe 12 iulie 1964 şi este profesor 

universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor în 1989. Din 2009 până în 

prezent a fost conducător de doctorat pentru domeniul său. Este 

profesor universitar din 2005 şi predă Sisteme de intrare-ieşire, 

Sisteme de identificare, Dispozitive şi circuite electronice. 

Teza sa de doctorat - „Contribuţii la creşterea vitezei de 

procesare în modemuri”, susţinută public pe 24 aprilie 1998, în 

specializarea „Componente, dispozitive şi circuite electronice”, 

l-a avut ca îndrumător ştiinţific pe prof. dr. ing. Gheorghe 

Maxim, Universitatea „Gh. Asachi” din Iaşi. A publicat mai 

multe cărţi de specialitate, articole ştiinţifice, lucrări în reviste 

cotate ISI, are un brevet de invenţie şi a câştigat mai multe 

granturi în competiţii internaţionale. 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/ministrul-propus-pentru-educatie-surprins-facand-greseli-gramaticale-si-de-limba-867770
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Știri/Politic 

 

Parlamentarii Uniunii Salvați România au intervenit în timp ce 

Valentin Popa era audiat în comisia parlamentară pentru avizarea 

sa în funcția de ministru al Educației. 

Astfel, în timp ce Popa explica la microfon ce strategie are pentru 

Ministerul Educației, senatorul USR Mihai Goțiu a venit la el și i-

a dăruit o carte de gramatică, făcând aluzie la înregistrarea apărută 

pe internet cu Valentin Popa. 

O înregistrare video în care Valentin Popa, propus pentru funcţia 

de ministru al Educaţiei, face numeroase greşeli de exporimare a 

apărut în mediul online la câteva ore de la anunţul privind 

includerea sa în Guvernului Dăncilă. 

În acel clip, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a 

vorbit despre „pamblică” şi a făcut numeroase dezacorduri.  

Detalii aici. 

Tot în timpul audierilor din cadrul comisiei parlamentare, unde 

Valentin Popa primește aviz pentru funcția de ministru al 

Educației, câțiva parlamentari din opoziție au tăiat „în mod 

simbolic” o panglică, făcând aluzie la exprimarea lui Popa, 

criticată deja în mediul online.  
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Social 

 

Valentin Popa, propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei, 

spune că se discută prea mult despre plagiate fiind umbrite astfel 

valorile învăţământului românesc, în condiţiile în care nici legea 

nu prevede exact unde se pun ghilimelele. 

Ministrul propus pentru Educaţie, Valentin Popa, avizat 

http://stirileprotv.ro/stiri/politic/propunerea-de-ministru-al-educatiei-surprins-folosind-in-mod-eronat-limba-romana-zde-la-genunche-la-pamblica.html
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/propunerea-de-ministru-al-educatiei-surprins-folosind-in-mod-eronat-limba-romana-zde-la-genunche-la-pamblica.html
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/propunerea-de-ministru-al-educatiei-surprins-folosind-in-mod-eronat-limba-romana-zde-la-genunche-la-pamblica.html


unde să pui ghilimele; 

este păcat să scoatem în 

evidenţă elemente nu 

atât de importante/ 

DISCURSUL său, cu 

greşeli şi după audiere 

 

favorabil în comisia de specialitate din Parlament, a făcut greşeli 

gramaticale şi după audiere, precizând că el, la universitate, nu 

poate amenaja nicio sală în mai puţin de un an „datorită” 

procedurilor foarte greoaie. 

 

„Este revoltător ( faptul că multe dintre şcoli au toalete în curte -

n.r.). Avem mai puţine decât acum câţiva ani. Este absolut trist”, 

a declarat Popa, la ieşirea de la comisie. 

Solicitat să comenteze de ce timp de doi ani de zile au fost 

modernizate atât de puţine unităţi şcolare, ministrul propus la 

Educaţie a răspuns: „Resursele financiare bugetare pentru aşa 

ceva nu ne ajută să facem...Sunt planificaţi (banii- n.r.). De 

exemplu, la mine la universitate nu pot să fac nici măcar 

amenajarea unei săli într-un timp mai scurt de un an datorită 

procedurilor foarte greoaie”. 

Referitor la greşelile făcute, de exemplu folosirea greşită a lui 

„datorită” în loc de „din cauză”, Valentin Popa a explicat, 

ulterior, că atunci „când ai emoţii şi când vorbeşti cu pasiune, se 

întâmplă”. 

Întrebat ce mesaj are pentru elevi, ministrul propus la Educaţie a 

spus că le doreşte să vorbească cât mai bine limba română. 

Valentin Popa, propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei, a 

apărut şi într-o înregistrare făcând mai multe greşeli gramaticale 

şi spunând, printre altele, „pamblică”. 

Luni, în cadrul audierilor din Parlament, el a explicat că este 

vorba de un regionalism din Moldova. 



„În ceea ce priveşte cuvântul «pamblică», în Moldova se 

foloseşte acest cuvânt, este un regionalism. Întotdeauna am 

vorbit aşa şi sunt mândru că sunt bucovinean şi voi folosi în 

continuare aceste regionalisme. Chiar dacă aici în Bucureşti am 

fost privit cu zâmbete”, a declarat Valentin Popa. 
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După ce ieri 31 de rectori au semnat un mesaj de susținere a 

ministrului propus la Educație, astăzi numărul conducătorilor de 

Universități a crescut la 45. 

Rectori ai celor mai importante universități din România au 

transmis un mesaj public de susținere a lui Valentin Popa, 

rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru 

funcția de ministru al Educației. Rectori susțin că cel propus de 

PSD este o personalitate de marcă a lumii academice și că îl 

recomandă „competența academică și managerială, verticalitatea 

și implicarea profesională și personală”. 
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Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României (CNMR) îşi 

afirmă susţinerea pentru preluarea portofoliului Educaţiei de 

către Valentin Popa, rector al Universităţii din Suceava. 

„Determinarea lui Valentin Popa în bătăliile duse împreună 

pentru: accesul universităţilor la fonduri europene, creşterea 

bugetului alocat educaţiei şi cercetării, sporirea autonomiei 

universităţilor pe plan financiar (…) mă determină să îl susţin cu 

http://www.edumanager.ro/


toată tăria în numele întregului CNMR, alături de mulţi rectori şi 

de restul organizaţiilor membre. Faptele lui Valentin Popa sunt 

mai importante în acest moment decât abordări conjucturale şi 

contextuale pe care nu i le-am remarcat în niciuna din întâlnirile 

avute până acum cu decidenţii.” a declarat preşedintele CNMR, 

Alexandru Cumpănaşu, citat într-un comunicat transmis 

sâmbătă. 

Potrivit CNMR, pe subiectul menţionat nu a existat nici o poziţie 

contrară în organizaţie, deşi din ea fac parte parte “organizaţii 

distincte şi cu o reprezentare largă la nivelul societăţii 

(reprezentanţii părinţilor, Consiliul Naţional al Rectorilor, 

organizaţii sindicale, patronale, profesionale, personalităţi ale 

mediului socio-cultural)”. 

Sursa citată mai precizează că, în calitate de vicepreşedinte al 

CNMR, dar mai ales rector al Universităţii din Suceava şi 

preşedinte al Consorţiului Universitar „Academica Plus”, 

Valentin Popa a participat la toate negocierile ce au vizat 

îmbunătăţirea sistemului de învăţământ atât universitar, cât şi 

preuniversitar. „Abordarea argumentată şi bine documentată, 

precum şi determinarea cu care a susţinut fiecare pas pentru 

îmbunătăţirea sistemului educaţional determină CNMR să îi 

acorde întregul sprijin fără a se implica însă în jocurile politice 

determină CNMR să îi acorde întregul sprijin fără a se implica 

însă în jocurile politice”, se mai arată în comunicat. 

 

 

 


