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Mâine, de la ora 17.30, echipa de handbal seniori a Universității 

Suceava reia campionatul cu o deplasare dificilă pe terenul uneia 

dintre candidatele la titlu în acest an, CSM București. Partida 

este programată să înceapă la ora 17.30 și va fi transmisă în 

direct pe postul de televiziune TVR HD. Studenții vin după patru 

săptămâni de pregătire în care au disputat și cinci meciuri test. 

„Din punctul meu de vedere, pregătirea a decurs bine, chiar dacă 

mai avem de lucrat la unele capitole, dar în mare parte a ieșit așa 

cum mi-am dorit. De aici încolo vom lua fiecare meci în parte și-

l vom pregăti în funcție de adversar. Probleme mai avem la 

partea de finalizare, mai ales 1 la 1 cu portarul, dar sper ca la 

meciurile oficiale să se schimbe situația. Sunt bucuros c-am avut 

tot lotul la pregătire, mai puțin portarul Cristian Tcaciuc, jucător 

ce se resimte după operație, și sper să nu mai apară accidentări, 

ca-n tur, pentru a putea lupta cu toate armele pentru îndeplinirea 

obiectivului”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț. 

Pentru meciul de la București, tehnicianul principal al 

universitarilor crede că echipa sa va juca fără presiune, deoarece 

nu are nimic de pierdut.        

  



Florin Ciubotariu crede că echipa se află într-o formă foarte bună 

după perioada de pregătire 

Unul dintre jucătorii exponențiali ai echipei locale, suceveanul 

Florin Ciubotariu, este convins că echipa sa va face un meci bun 

la București.  

„Începem meciurile oficiale împotriva unei echipe ce are ca 

obiectiv câștigarea campionatului. Cert este că noi nu avem nici 

o presiune în acest meci și cred că atmosfera în lot este la fel ca 

înaintea meciului câștigat la Constanța”, a declarat Florin 

Ciubotariu.          

Întrebat dacă se luptă pentru loc fruntaș în topul marcatorilor din 

Liga Națională, Florin Ciubotariu, unul dintre marcatorii 

principali ai studenților în acest sezon, a spus că nu și-a propus 

niciodată acest lucru. 

„Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine și nu mi-am propus să 

mă bat pentru titlul de golgheter, nu sunt genul de jucător. Cred 

că mi-am făcut treaba pe unde am fost, iar acum e datoria mea să 

dau totul, pentru că joc pentru Suceava și mă simt oarecum dator 

să joc foarte bine, pentru că aici m-am format ca jucător”, a 

explicat extrema suceveană.           

Trei jucători importanți termină contractul la finalul sezonului, 

Burlacu, Târzioru și portarul Tcaciuc 

Chiar dacă mai sunt multe meciuri din acest sezon, staff-ul 

tehnic al echipei se gândește și la lotul cu care echipa va aborda 

sezonul viitor. Astfel, în aceste zile se află în discuții cu mai 

mulți jucători din lot pentru renegocieri de contract, dar și pentru 

reînnoirea angajamentelor pentru trei jucători importanți ce se 



află la final de contract, Gabriel Burlacu, Adrian Târzioru și 

portarul Cristian Tcaciuc.   

„Am discutat cu jucătorii aflați pe final de contract, am stabilit 

cu staff-ul tehnic ce putem să le oferim în continuare și cred că 

până la finalul săptămânii vom avea niște răspunsuri. Sunt mai 

mulți jucători ce au renegocieri în contract, dar și trei jucători 

importanți ce termină contractul în vară, Gabriel Burlacu, Adi 

Târzioru și Cristian Tcaciuc. În același timp, mai avem ceva 

restanțe la jucători, dar am reușit să plătim în mare parte și 

putem să spunem că avem ceva datorii către jucători, dar nu așa 

de mari cum au fost pe finalul turului”, a explicat Adi Chiruț. 

Antrenorul universitarilor crede că până la finalul sezonului, 

echipa va merge mult mai bine, mai ales că-n acest moment toți 

jucătorii sunt valizi. 

 

 

 

Adelina 

Talpalariu 

 

 

 

 

Valentin Popa a preluat 

portofoliul de la 

Educaţie, fiind al 13-lea 

ministru din ultimii şase 

ani 
 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.20 

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

Popa, a preluat oficial conducerea Ministerului Educaţiei, după 

ce Parlamentul a validat ieri Guvernul Dăncilă. 

Din 1990 şi până în prezent, 23 de miniştri au condus frâiele 

Educaţiei din România, cea mai mare dinamică a schimbărilor 

înregistrându-se în ultimii şase ani, perioadă în care au fost 

schimbaţi 13 miniştri ai Educaţiei. 

Înainte de votul din Parlament, rectorul propus pentru portofoliul 

Ministerului Educaţiei în Cabinetul Dăncilă a fost audiat în 

comisiile de specialitate ale Parlamentului, primind avizul, cu 22 

voturi „pentru”, 12 „împotrivă”. Interviul a durat aproape o oră 



şi jumătate, nefiind lipsit de incidente. 

Popa a depus jurământul alături de ceilalţi miniştri din cabinet 

luni seară, la Palatul Cotroceni. 

     Audieri cu scandal şi circ 

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, aceştia făcând aluzie la 

înregistrarea video care circulă în mass-media care surprinde o 

serie de dezacorduri făcute în câteva dintre apariţiile sale 

publice. 

Referitor la acest colaj video, Popa a declarat că: „În aceşti 

ultimi şase ani în care am fost rector am făcut cu siguranţă şi 

dezacorduri, am avut şi bâlbe şi cuvinte stâlcite şi greşeli 

gramaticale datorate emoţiilor şi dorinţei de a argumenta cu 

pasiune. Nu neg că am făcut astfel de greşeli şi nu sunt onorante 

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

Educaţiei”. Acesta a subliniat că în ultimele zile a fost  „foarte, 

foarte batjocorit” pentru că a folosit cuvântul „pamblică”, 

argumentând că acesta este un regionalism din zona Moldovei. 

„Sunt mândru că sunt bucovinean şi voi folosi în continuare 

regionalismele pe care le-am folosit toată viaţa”, a precizat 

ministrul. 

 Popa vrea ca educaţia să fie „captivantă, continuă şi coerentă” 

În comisia de audieri, Valentin Popaşi-a prezentat activitatea 

profesională, menţionând că întreaga sa experienţă va fi folosită 

pentru a pune în aplicare programul de guvernare, în beneficiul 



elevilor, studenţilor şi profesorilor din România, pentru ca 

educaţia să fie „captivantă, continuă şi coerentă”. 

Referitor la priorităţile pe care le are în domeniul educaţional, 

Valentin Popa a menţionat că va continua adaptarea programelor 

şcolare şi procesul de înnoire a acestora. 

De asemenea, va urmări ca accentul să nu se pună pe memorarea 

informaţiilor, ci pe înţelegerea lor, pentru ca ulterior acestea să 

fie folosite şi valorificate în diverse contexte. 

„Elevii şi studenţii trebuie învăţaţi cum să înveţe şi, mai ales, 

cum să inoveze”, a precizat Popa, adăugând că doar în acest mod 

se va reduce analfabetismul funcţional. 

Referitor la resursa umană din sistem, Popa a menţionat că 

România are nevoie de cadre didactice performante şi motivate, 

iar următoarele creşteri salariale au menirea să atragă în 

învăţământ cei mai buni dintre absolvenţi. 

Ministrul Educaţiei a mai subliniat că îşi propune ca până în anul 

2020 în România să nu mai existe unităţi şcolare fără autorizaţie 

de securitate la incendiu sau autorizaţie sanitară de funcţionare. 

Acesta a mai punctat că elevii alocă tot mai mult timp pentru 

pregătirea temelor, pentru studiu sau meditaţii, astfel şcoala 

transformându-se într-o corvoadă, ceea ce conduce la un start 

greşit în viaţa profesională. 

El a arătat că vrea să transforme şcoala românească într-un loc în 

care copiii merg cu plăcere, unde aceştia să-şi poată valorifica la 

maximum potenţialul. 

Făcând referire la fenomenul „fuga după note”, o cauză a 



stresului copiilor şi părinţilor, ministrul Educaţiei propune 

implementarea unor norme europene care prevăd ca notele şi 

calificativele elevilor să nu mai fie publice, ci cunoscute doar de 

elev, părinte şi cadre didactice. 

Popa a mai amintit că susţine şi adoptarea standardelor unitare 

de evaluare, astfel încât o notă de 5 la o anumită disciplină sau 

„admis” trebuie să însemne acelaşi lucru indiferent de şcoala din 

România. 

Pentru creşterea participării şcolare, Ministerul Educaţiei vine cu 

o noutate, Popa subliniind că părinţii care-şi trimit elevii la 

şcoală ar urma să primească între 1.600 şi 1.800 lei pe an, sub 

forma unor deduceri la impozit. Procedura va fi stabilită între 

Ministerul Educaţiei, Ministerul de Finanţe şi Ministerul Muncii. 

Valentin Popa nu a putut da detalii suplimentare cu privire la 

această iniţiativă, chiar dacă parlamentarii din comisie i-au 

solicitat acest lucru. 

Suceveanul a mai precizat că printre preocupările ministerului 

vor fi şi 

consolidarea învăţământul dual şi profesional, manualul şcolar 

de bază, asigurarea manualelor şcolare, inclusiv în limbile 

minorităţilor de la clasa I la a VI-a, evaluarea şcolilor doctorale, 

clasificarea universităţilor.  
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Rectorul Universităţii din Bucureşti Mircea Dumitru a anunţat, 

luni, că demisionează din toate funcţiile pe care le ocupă în 

cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 



 

 

din CNATDCU în urma 

scandalului Popa 

şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). 

 

El i-a transmis ministrului Educaţiei să ia notă de demisia sa din 

aceste funcţii. 

 

„Vă rog să luaţi notă de demisia mea din toate funcţiile pe care le 

ocup în cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU): membru 

în Consiliul General, preşedinte al Comisiei de Filosofie, 

membru al Comisiei de Filosofie. (...) Prezenţa mea în acest 

Consiliu ar fi total irelevantă şi ar induce unui observator 

imparţial de bună credinţă falsa impresie a unui acord de fond 

între viziunea dumneavoastră şi a mea cu privire la standardele 

eticii academice, în timp ce mie îmi este evident, urmărind 

declaraţiile publice de astăzi ale domniei voastre, că aş fi pus în 

situaţia de a accepta compromisuri care sunt inacceptabile. Am 

reflectat la nevoia de a pune în acord conduita mea publică şi 

asumarea unor funcţii în serviciul comunităţii academice cu 

valorile integrităţii profesionale în care continui să cred cu 

obstinaţie. Şi am ajuns la concluzia că un act salubru de minimă 

decenţă publică este să mă retrag din toate funcţiile asociate cu 

funcţionarea Ministerului Educaţiei”, a explicat rectorul UB, în 

mesajul adresat ministrului şi postat pe Facebook. 

 

Potrivit rectorului Universităţii Bucureşti, în prezent lucrurile au 

luat „o întorsătură grotescă”. 

 

Mircea Dumitru a adăugat că prezenţa sa în continuare în consilii 

ale ministerului „ar dăuna” mult propriei sale sănătăţi sufleteşti 



în condiţiile în care demnitatea publică ocupată cândva de Spiru 

Haret îi revine unui universitar, care este şi rector, iar acesta 

„suferă dramatice episoade de luptă infantilă cu gramatica de 

bază a limbii române”. 

 

„Atunci când demnitatea publică ocupată cândva de Spiru Haret 

îi revine unui universitar care este şi rector, iar acesta suferă 

dramatice episoade de luptă infantilă cu gramatica de bază a 

limbii române şi ar trebui, mai degrabă, să „pună mâna” pe o 

carte elementară de sintaxă şi de semantică a frazei, decât să 

gestioneze o responsabilitate uriaşă pentru copiii şi viitorul 

acestei ţări, ... ei bine! în astfel de circumstanţe, prezenţa mea în 

continuare în consilii ale ministerului ar dăuna mult propriei 

mele sănătăţi sufleteşti”, a transmis el. 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

Mircea Dumitru, rectorul 

Universității București, a 
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publică ocupată candva 
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suferă dramatice 

 

 

www.hotnews.ro 

 

 

Știri 

 

Mircea Dumitru, rectorul Universitatii Bucuresti si unul dintre 

putinii rectori care nu au semnat scrisoarea de sustinere a lui 

Valentin Popa pentru Ministerul Educatiei, a demisionat din 

CNATDCU, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook. 

Dumitru anunta ca a demisionat din cauza desemnarii ca 

ministru al Educatiei in Guvernul Dancila a unui universitar care 

"sufera dramatice episoade de lupta infantila cu gramatica de 

baza a limbii romane". Consiliul National de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare 

(CNATDCU) este o institutie esentiala pentru mediul 

universitar, fiind practic gardianul corectitudinii academice. 

 



episoade de luptă 

infantilă cu gramatica de 

bază a limbii române 

 

Reamintim ca 44 de rectori si-au anuntat public prin scrisori 

deschise sprijinul fata de Valentin Popa, in ciuda criticilor 

societatii civile fata de precaritatea limbii romane folosite de 

rectorul Universitatii din Suceava. Initial, pe listele de semnaturi 

pro-Popa aparea si numele rectorului UBB Cluj, Ioan Aurel Pop, 

dar acesta s-a delimitat ulterior de demers. 

 

Mircea Dumitru a fost ministrul Educatiei in Guvernul Ciolos. 

Impreuna cu rectorii altor patru mari universitati romanesti, el a 

pus bazele Consortiului Universitaria, care are deseori pozitii 

pro-reforma in educatie. Consortiul Universitaria este o 

contrapondere la Consiliul National al Rectorilor, care reuneste 

rectorii universitatilor mai mici 

 

CNATDCU a primit in ultimii ani o atentie uriasa din partea 

clasei politice, date fiind verdictele de plagiat pe banda rulanta in 

cazul unor demnitari de rang inalt precum Gabriel Oprea, Petre 

Toba, Florentin Pandele. 

 

Institutia a fost in permanenta vanata de politicienii anti-reforma. 

Anul trecut, academicianul Marius Andruh si-a dat demisia de la 

conducerea CNATDCU dupa ce ministrul Educatiei din 

Guvernul Grindeanu, Pavel Nastase, a schimbat structura 

Consiliului General al CNATDCU si conducerile unor comisii 

de specialitate. La acel moment, in locul lui Andruh a fost pus in 

functie presedintele Academiei Romane, Valentin Vlad (care a 

murit in decembrie anul trecut). 



 

 

________ 
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Educație 
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Știri 

 

Rectorul Universităţii din Bucureşti Mircea Dumitru a anunţat, 

luni, că demisionează din toate funcţiile pe care le ocupă în 

cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 

şi Certificatelor Universitare. 

„Este păcat că umbrim învăţământul românesc cu scoaterea în 

evidenţă a unor elemente nu atât de importante cum ar fi 

plagiatele”. Iată declaraţia uluitoare, făcută chiar de Ministrul 

propus al Educaţiei după audierea în comisia de învăţământ. 

În semn de protest, rectorul Universităţii Bucureşti, Mircea 

Dumitru, şi-a anunţat demisia din „Consiliul Naţional de 

Atestare a Diplomelor”. 

Pe de altă parte, acelaşi Popa s-a scuzat spunând că oricine mai 

face greşeli şi a dat vina pe emoţii. Ca să fie stăpân pe situaţie, a 

citit discursul de pe foaie, însă inevitabilul s-a produs. 

Ministrul propus al Educaţiei, Valentin Popa, a fost întâmpinat 

cu un manual de gramatică şi o panglică de către reprezentanţii 

USR şi PNL. Totul, după ce un film în care măcelăreşte limba 

română a devenit viral. 

 

 

 

_________ 

 

 

 

Reacții din lumea 

academică, după numirea 

lui Valentin Popa în 

fruntea Ministerului 

 

 

www.stiri.tvr.ro 

 

 

Știri 

 

Validarea lui Valentin Popa în fruntea Ministerului Educației a 

declanșat reacții în mediul academic. Rectorul Universității 

București, Mircea Dumitru, a demisionat din CNATDCU în 

semn de protest. Iar rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca, Ioan Aurel Pop, neagă că ar fi semnat vreo petiție de 

http://stiri.tvr.ro/mircea-dumitru-demisioneaza-din-cnatdcu_827428.html#view


Educației 

 

susținere a lui Valentin Popa pentru funcția de ministru. 

Mircea Dumitru, rectorul Universității București și fost ministru 

al Educației în cabinetul Cioloș, a anunțat pe Facebook că a 

demisionat din CNATDCU, organism în subordinea Ministerului 

Educației. Motivul, desemnarea ca ministru al Educației în 

Guvernul Dăncilă a unui universitar care „suferă dramatice 

episoade de luptă infantilă cu gramatica de bază a limbii 

române”. 

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare este o instituție esențială pentru 

mediul universitar și gardianul corectitudinii academice, mai 

spune Mircea Dumitru. 

În ultimii ani, Consiliul a intrat în vizorul politicienilor după ce 

instituția a dat verdicte de plagiat pe bandă rulantă în cazul unor 

demnitari de rang înalt, începând cu Victor Ponta, la acea vreme 

premier. Au urmat Gabriel Oprea, Petre Tobă, Florentin Pandele. 

După ce a fost propus să preia soarta Educației din România, 

Valentin Popa a fost criticat dur în spațiul public. 

În apărarea lui, a apărut o scrisoare deschisă semnată de 45 de 

rectori. Printre ei se numără și rectorul Universității Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, Ioan Aurel Pop. Acesta a negat că ar fi 

semnat vreodată o petiție de susținere pentru ministrul Educaţiei. 

„...nu vreau să mă implic în așa ceva. Nu l-am susținut și nu-l 

voi susține pe domnul Popa. Lucrez în învățământ și mă 

deranjează la culme măgăriile astea. Dacă vor continua așa, va fi 

dezastru. N-am semnat și nici nu se punea problema să o fac, eu 

nu-l susțin pe domnul Popa.” - rectorul Universității Babeș-



Bolyai din Cluj-Napoca, Ioan Aurel Pop. 

Valentin Popa a ieșit în evidență prin numeroasele greșelile 

gramaticale. 

 

 

Dora 

Vulcan 
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de la CNATDCU în 

semn de protest față de 
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Educație 

 

 

www.revista22.ro 

 

 

Ultima oră 

 

Rectorul Universității București și fost ministru al Educației, 

Mircea Dumitru își dă demisia din toate funcțiile deținute la 

CNATDCU, în semn de protest față de încredințarea Educației, 

„de la un agramat lamentabil” unui ”rector care suferă dramatice 

episoade de luptă infantilă cu gramatica de bază a limbii 

române”. 

 

________ 

 

 

 

 

Mircea Dumitru a 

demisionat din 

CNATDCU: Noul 

ministru al Educaţiei 

„suferă dramatice 

episoade de luptă 

infantilă cu gramatica” 

 

 

 

www.romaniatv.net 

 

 

Actualitate 

 

Mircea Dumitru, fost ministru al Educaţiei şi rector al 

Universităţii din Bucureşti, a anunţat, pe Facebook, că 

demisionează din toate funcțiile pe care „le ocup în cadrul 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

Certificatelor Universitare (CNATDCU)”. „Atunci când 

demnitatea publică ocupată cândva de Spiru Haret îi revine unui 

universitar care este și rector, iar acesta suferă dramatice 

episoade de luptă infantilă cu gramatica de bază a limbii române 

și ar trebui, mai degrabă, să «pună mâna» pe o carte elementară 

de sintaxă și de semantică a frazei, decât să gestioneze o 

reponsabilitate uriașă pentru copiii și viitorul acestei țări, ... ei 

bine! în astfel de circumstanțe, prezența mea în continuare în 

consilii ale ministerului ar dăuna mult propriei mele sănătăți 

sufletești”, a scris Mircea Dumitru. 

 

_______ 

  

 

 

 

 

http://www.romaniatv.net/


 

 

 

Mircea Dumitru, rectorul 

Universității București, a 

demisionat din 

CNATDCU în semn de 

protest față de numirea 

lui Valentin Popa ca 

ministru al Educației 

 

www.antena3.ro Știri Mircea Dumitru, rectorul Universității Bucuresti și unul dintre 

puținii rectori care nu au semnat scrisoarea de susținere a lui 

Valentin Popa pentru Ministerul Educației, a demisionat din 

CNATDCU, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook. 

Dumitru anunță că a demisionat din cauza desemnării ca 

ministru al Educației în Guvernul Dancila a unui universitar care 

„sufera dramatice episoade de lupta infantila cu gramatica de 

baza a limbii romane”. Consiliul National de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare 

(CNATDCU) este o institutie esentiala pentru mediul 

universitar, fiind practic gardianul corectitudinii academice. 

 

Reamintim ca 44 de rectori si-au anuntat public prin scrisori 

deschise sprijinul fata de Valentin Popa, in ciuda criticilor 

societatii civile fata de precaritatea limbii romane folosite de 

rectorul Universitatii din Suceava. Initial, pe listele de semnaturi 

pro-Popa aparea si numele rectorului UBB Cluj, Ioan Aurel Pop, 

dar acesta s-a delimitat ulterior de demers.  

 

 

_________ 
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_______ 

 

Mircea Dumitru, fost ministru al Educației în mandatul 

lui Dacian Cioloș și rector al Universității București, a anunțat că 

demisionează din toate funcțiile pe care le are în Consiliul 

Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare (CNATDCU). Asta, ca urmare a nominalizării lui 

Valentin Popa ca ministru al Educatiei. 

    CSU Suceava începe anul competițional 2018 cu o deplasare 

http://www.antena3.ro/
https://www.stiripesurse.ro/personalitati/mircea-dumitru_2235.html
https://www.stiripesurse.ro/personalitati/dacian-ciolo--_1920.html
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CSU Suceava reia Liga 

Zimbrilor cu un meci pe 

terenul vicecampioanei 

CSM București 

 

 

Obiectiv de Suceava 

 

 

Pg.10 

dificila, echipa antrenată de Adi Chiruț și Iulian Andrei urmând 

să evolueze miercuri seara, de la orele 17.30, în direct la TVR 

HD, pe terenul celor de la CSM București. 

Universitarii n-au presiunea rezultatului in meciul din Capitala, 

dar si-au propus sa practice un handbal cat mai bun in fieful 

vicecampioanei, mai ales ca au tot lotul valid si un moral ridicat 

dupa pregatirea de iarna. „Chiar daca vom juca impotriva unei 

echipe care are ca obiectiv castigarea campionatului, nu avem 

nicio presiune. Atmosfera seamana oarecum cu cea de la meciul 

pe care l-am castigat in prima etapa la Constanta. Am reusit sa 

ajungem intr-o forma fizica buna dupa meciurile amicale, au 

revenit si jucatorii cu probleme medicale si suntem pregatiti sa 

obtinem un rezultat cat mai bun la Bucuresti”, a declarat extrema 

Florin Ciubotariu. 

 

 

________ 

 

 

 

CSU Suceava reia Liga 

Zimbrilor cu un meci pe 

terenul vicecampioanei 

CSM București 
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Atleții de la USV 

Suceava au cucerit trei 

titluri la Campionatele 

Naționale Universitare 
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Marius Musteață și Lenuța Burueană s-au impus în proba de 

aruncare a greutății, în vreme ce Andrei Gafița a câștigat proba 

de 5000 de metri marș. 

 

_________ 

 

Valentin Popa este noul 

 

Obiectiv de Suceava 

 

Pg.20 

 

Noul Cabinet condus de Viorica Dăncilă a trecut ieri de votul 



 

 

 

ministru al Educației Parlamentului și aseară a depus jurământul în fața preșe-dintelui 

Iohannis. Noul ministru al Educației este, începând de aseară, 

rectorul Universității sucevene, Valentin Popa. In cursul zilei de 

ieri, profesorul sucevean a fost audiat în comisia de specialitate 

din Parlament și a recunoscut că a făcut mai multe greșeli, 

dezacorduri sau bâlbe, pe care le-a pus însă pe seama emoțiilor. 

De asemenea, Popa  a susținut că „pamblică” este un cuvânt pe 

care l-a folosit întotdeauna, fiind un regionalism la care ține,  a 

avut de înfruntat „protestul pamblicilor” și a primit cadou o carte 

de gramatică. 

Valentin Popa, propus ministrul Educației Naționale, a primit, 

luni dimineață, aviz pozitiv în comisia de specialitate din 

Parlament, cu 22 de voturi „pentru” și 12 „împotrivă”. 

În timpul audierii lui Valentin Popa în Comisia de învățământ, 

știință, tineret și sport, a existat și un incident. Trei parlamentari 

ai Partidului Național Liberal au tăiat, luni, panglici, în fața 

acestuia după ce în spațiul public au apărut imagini cu acesta 

surprins când spune „pamblică”. După ce cei trei parlamentari 

liberali, printre care s-a numărat Florin Roman și Radu 

Leureanu, au tăiat panglici în timp ce ministrul propus la 

Educație se prezenta, un alt membru al comisiei a cerut 

președintelui de ședință să ia măsuri. 

 

 

 

Adi Pîrgaru 

 

 

 

CSU Suceava, optimistă 

înaintea duelului cu CSM 

 

 

Crai Nou 
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Echipa de handbal masculin CSU Suceava reia întrecerile 

oficiale de campionat, în deplasare, pe terenul formaţiei CSM 

Bucureşti. Meciul de mâine de la ora 17.30 va fi transmis de 



 

 

București TVR. 

Pentru suceveni urmează partea secundă din acest sezon 

competiţional în care se vor lupta pentru evitarea retrogradării. 

Diferenţa dintre locul VIII şi IX este deja de şapte puncte şi 

lucrurile sunt relativ clare, cu excepţia “cazului” HC Odorhei. 

Pentru suceveni, esenţiale sunt partidele disputate cu grupările 

aflate pe ultimele locuri, potrivit sistemului de desfăşurare al 

Ligii Naţionale, în clasamentului de profil contează doar 

rezultatele cu aceste ultime echipe. 

„Ne aşteaptă un meci cu o echipă bună şi-l vom trata aşa cum am 

făcut cu toate celelalte dispute. Am făcut o pregătire bună în 

perioada de iarnă şi sunt mulţumit de faptul că nu au fost 

accidentări. 

Va fi greu în acest an, dar avem o echipă omogenă cu care ne 

vom bate pentru fiecare punct. Nu e totul perfect, din niciun 

punct de vedere, am menţionat aici relaţii de joc, faza de atac, 

susţinere financiară şi lucruri legate de echipa noastră. 

Avem trei jucători esenţiali aflaţi la sfârşit de contract cu care 

sperăm să colaborăm pe viitor. Este vorba de Burlacu, Târzioru 

şi Cristi Tcaciuc, handbalişti care au arătat ce pot pentru 

Suceava” a spus antrenorul Adrian Chiruţ. 

Cel mai prolific jucător al grupării CSU Suceava în acest sezon 

competiţional a fost Florin Ciubotariu, extrema de lot naţional 

fiind în top zece pe lista marcatorilor în primul eşalon valoric al 

handbalului românesc. 

„Nu m-am gândit niciodată că pot fi printre golgheteri, pentru că 

postul pe care joc eu nu este unul de profil şi în plus, pentru 



mine a contat cel mai mult să fiu util acolo unde am jucat. Am 

încercat de fiecare dată, acolo unde am evoluat, să-mi fac treaba 

şi să marchez. 

La Suceava, m-am străduit să fiu cât mai bun pentru că aici m-

am format ca handbalist şi aici crescut. Mai mult, faptul că am ca 

antrenori foştii mei colegi, Adi Chiruţ şi Iulian Andrei, a contat 

şi mai mult pentru că am vrut să fiu alături de ei. 

Sper să ne atingem obiectivul propus şi să ne salvăm de la 

retrogradare pentru că CSU Suceava merită şi antrenorii ei, cu 

atât mai mult” a declarat extrema stângă a CSU Suceava, jucător 

de lot naţional, Florin Ciubotariu. 

 

 

 

_________ 
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Valentin Popa, validat în 

comisiile de specialitate 

pentru funcția de 

ministru al Educației 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.16 

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 ipostaza să-și plece privirea când o persoană propusă pentru 

funcția de ministru deschide gura. 

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

care învață limba română și au profesori exigenți. 

Turcan a mai spus că antecedentele „rușinoase de limba română” 

au determinat ca zeci de rectori 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. 

 

 

 

_________ 
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Ministrul desemnat al Educației, Valentin Popa, a explicat, luni, 

în cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate ale 

Parlamentului, că a greșit de mai multe ori în exprimare în 



în continuare 

regionalismele pe care le-

am folosit toată viața 

calitate de rector, dar că acestea au fost din cauza emoțiilor când 

vorbește în public. 

„Este vorba de toate reacțiile care apar după un colaj de afirmații 

extrase din discursuri din ultimii trei ani. Nu mă pot exprima 

foarte exact legat de acest colaj. Ce pot să vă spun este că într-

adevăr, recunosc, că în acești ultimi șase ani în care am fost 

rector am făcut, cu siguranță, și dezacorduri , am avut, probabil, 

și bâlbe și cuvinte stâlcite, și greșeli gramaticale, în general 

datorate, evident, emoției, lucru care se vede când vorbesc în 

public și uneori dorinței de a argumenta cu pasiune”, a spus Popa 

în cadrul audierilor. 

Nu a negat că a făcut în trecut astfel de greșeli și susține că 

acestea 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 găsim o 

personalitate publică, astăzi, la care să analizăm discursurile 

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

văzut și câteva intervenții care mă criticau și erau pline de 

dezacorduri”, a spus Popa. 

El a subliniat că, în calitate de ministru al Educației, trebuie să 

aibă un limbaj perfect. 

 

 

_______ 
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USV va propune marţi un 

nou ordonator de credite 
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Valentin Popa, a preluat 

mandatul de ministru al 

Educaţiei Naţionale 
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Social 

 

Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 

prof.univ.dr. Ştefan Purici, a declarat, marţi, pentru 

NewsBucovina, că instituţia academică suceveană va propune un 

nou ordonator de credite pe perioada suspendării mandatului 

actualului rector după ce Valentin Popa a preluat mandatul de 

ministru al Educaţiei Naţionale. 

El a spus că procedurile de desemnare a noului ordonator de 

credite se vor desfăşura în cursul zilei de marţi, urmând ca 

membrii Consiliului de Administraţie să se întrunească într-o 

şedinţă în jurul amiezii, iar ulterior va avea loc şedinţa Senatului 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Întrebat care dintre prorectorii USV va fi propus ordonator de 

credite cu atribuţii de rector, Purici a evitat să răspundă 

adăugând că numele persoanei propuse va fi cunoscut după 

desfăşurarea celor două şedinţe. 

Potrivit Cartei Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, în cazul 

exercitării unei funcţii de membru al guvernului sau de secretar 

de stat, rectorul are obligaţia să se suspende din funcţie pe 

perioada exercitării respectivei demnităţi. 

Prorectorul sucevean a menţionat că, potrivit aceluiaşi 

document, unul dintre prorectori va fi desemnat ordonator de 

credite, iar Senatul USV va trimite propunerea spre aprobare 



Ministerului Educaţiei Naţionale. 

De precizat este că rectorul USV, prof.univ.dr.ing. Valentin 

Popa a preluat, marţi, mandatul de ministru al Educaţiei 

Naţionale în cadrul ceremoniei de predare-primire desfăşurate la 

sediul Ministerului Educaţiei Naţionale, în prezenţa fostului 

deţinător al portofoliului, Liviu Marian Pop.  

 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

Paleologu, despre 

Valentin Popa: 

„Exprimarea sa este 

troglodită într-un mod 

continuat” 
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Actualitate 

 

Fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu a declarat, marţi, 

la RFI, îl critică pe noul ministru al Educaţiei, Valentina Popa, 

subliniind că apologia plagiatului este absolut scandaloasă, 

iar exprimarea acestuia „este troglodită într-un mod continuat”, 

nefiind vorba despre greşeli izolate, datorate emoţiei. 

Noul ministru al Educaţiei a afirmat la audierile din comisiile 

parlamentare că au existat progrese în învăţământ şi că e păcat să 

scoatem în evidenţă „elemente nu atât de importante, cum ar fi 

plagiatele”. De asemenea, Valentin Popa susţine că termenul 

„pamblică” folosit de el în spaţiul public este un regionalism din 

Moldova. 

Theodor Paleologu taxează declaraţiile noului ministru al 

Educaţiei: „Pamblica o mai putem trece cu vederea. Partea 

proastă este că exprimarea noului ministru este troglodită într-un 

mod continuat, nu sunt nişte greşeli izolate, datorate emoţiei. 

Foarte gravă este de fapt apologia plagiatului. Este absolut 

scandalos. Unii dintre rectorii care au semnat pentru noul 

ministru al Educaţiei sunt ei înşişi acuzaţi de plagiat. Asta este 

extrem de grav, apologia plagiatului făcută de noul ministru. Nu 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/ministrul-propus-pentru-educatie-surprins-facand-greseli-gramaticale-si-de-limba-867770
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/viitorul-ministru-al-educatiei-umbrim-valori-ale-invatamantului-punand-in-evidenta-plagiatele-868683
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/viitorul-ministru-al-educatiei-umbrim-valori-ale-invatamantului-punand-in-evidenta-plagiatele-868683
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/viitorul-ministru-al-educatiei-umbrim-valori-ale-invatamantului-punand-in-evidenta-plagiatele-868683
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/noul-ministru-al-educatiei-am-fost-batjocorit-dar-pamblica-e-regionalism-868749
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/noul-ministru-al-educatiei-am-fost-batjocorit-dar-pamblica-e-regionalism-868749
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/noul-ministru-al-educatiei-am-fost-batjocorit-dar-pamblica-e-regionalism-868749


că ar fi mai rău decât precedentul. Să nu uităm că Liviu Pop s-a 

dedat unor josnicii fără nume, pentru a masca plagiatul lui Victor 

Ponta în 2012. Deci la urma urmei e din lac în puţ, suntem între 

miniştri comparabili”. 

Fostul ministru al Culturii îi critică de asemenea pe rectorii care 

au semnat o scrisoare de susţinere a noului ministru al Educaţiei, 

un lucru „de o tristeţe infinită”, în opinia sa. 
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Educație 

 

Valentin Popa, fostul rector al Universităţii din Suceava şi noul 

ministru al Educaţiei, a preluat marţi dimineaţă portofoliul de la 

fostul şef al ministerului, Liviu Pop. 

 

„Domnul Valentin Popa a preluat marţi, 30 ianuarie, mandatul 

de ministru al Educaţiei Naţionale, în cadrul unei ceremonii de 

predare-primire desfăşurate la sediul MEN, în prezenţa fostului 

deţinător al acestui portofoliu, domnul Liviu Marian Pop”, se 

arată într-un comunicat al Ministerului Educaţiei.   Membrii 

Cabinetului Dăncilă au depus luni jurământul de învestitură la 

Palatul Cotroceni.    Cine este Valentin Popa   Valentin Popa s-a 

născut pe 12 iulie 1964 şi este profesor universitar doctor 

inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţă 

Calculatoarelor în 1989. Din 2009 până în prezent a fost 

conducător de doctorat pentru domeniul sau, potrivit news.ro. 

Este profesor universitar din 2005 şi preda Sisteme de intrare-

ieşire, Sisteme de identificare, Dispozitive şi circuite electronice. 

  Teza să 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 că 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 

ÎŞi, are un brevet de invenţie şi a câştigat mai multe Granturi în 

competiţii internaţionale.    Ce avere are noul şef de la Educaţie   

Potrivit declaraţiei sale de avere, semnată în luna iunie 2011, 

Valentin Popa deţine 33,33% dintr-o bucată de pământ intravilan 

de 3.600 de metri pătraţi în Mitocas, dobândit prin cumpărare, 

teren pe care îl împarte cu soţia să şi cu încă o persoană. El a 

moştenit 2.000 de metri pătraţi de teren agricol în localitatea 

Huşi şi mai deţine, prin cumpărare, jumătate dintr-un teren 

agricol de 5.542 de metri pătraţi situat în localitatea Botus.   

Valentin Popa deţine, împreună cu soţia să, un apartament de 

peste 90 de metri pătraţi în municipiul Suceava, achiziţionat în 

1993, o casă de vacanţă în localitatea Botus, construită în anul 

2010. Valentin Popa deţine două autoturisme, cumpărate în 2005 

şi 2006.   Venitul anual al lui Valentin Popa era înainte de a 

ocupă funcţia de rector, potrivit declaraţiei sale de avere, de 

219.778 de lei. 

 

 


