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Zi de joi alături de fostul ministru al Educației, actualul rector al 

Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, prof.univ.dr. 

Valentin Popa. 

Am discutat despre educație și despre viitorul universității 

sucevene. 

Iulia Sîrghi: Ați fost ministru al Educației timp de 8 luni. 

Evident, a fost o activitate intensă, cu realizări, dar și cu 

insuccese, așa cum se întâmplă în orice domeniu. Haideți să 

dăm timpul înapoi: când ați ajuns la București, care a fost 

principalul gând cu care ați pornit la drum? 

Valentin Popa: E o întrebare interesantă. Primele gânduri erau 

legate de ceea ce am primit ca misiune: implementarea unui 

plan de guvernare, care avea o temă destul de grea – Legea 

Educației. Până să realizez un draft de lege a Educației a trebuit 

să reglementez câte ceva în sistemul de învățământ, în special în 

sistemul de învățământ preuniversitar, unde lucrurile nu sunt 

atât de bine ordonate și organizate. 

Iulia Sîrghi: Cum a fost acomodarea? Cum ați colaborat cu 

colegii din minister? 



Valentin Popa: Am colaborat bine și mai puțin bine. Trebuie să 

vă spun că am găsit profesioniști în cadrul Ministerului, oameni 

dedicați, oameni implicați, dar nu toată lumea este dedicată. 

Iulia Sîrghi: Orice început are și un sfârșit, în cazul 

dumneavoastră, finalul lunii septembrie, când, la modul oficial, 

ați intrat în conflict cu UDMR, după o ordonanță de urgență 

dată de Guvern, care prevedea că elevii de până în clasa a IV-a 

care fac parte din minorităţile naţionale vor învăța limba şi 

literatura română de la profesorii de gimnaziu şi liceu, şi nu de 

la învăţătoare. Ce v-a determinat să propuneți așa ceva? 

Valentin Popa: De-a lungul întregului mandat, am avut întâlniri 

cu ambasadori, cu miniști ai Educației din țările care au 

minorități la noi, în România, dar și cu înalți oficiali. Toți 

aceștia au pledat pentru ca Ministerul Educației Naționale să ia 

unele măsuri, astfel încât elevii aparținând minorităților 

naționale să învețe mai bine limba română. Toată lumea 

cunoaște că nu au rezultate bune la evaluările naționale și la 

Bacalaureat, în această privință. 

Iulia Sîrghi: La deschiderea anului universitar, spuneați pe 

scena auditoriului că, în anii următori, USV își va extinde oferta 

educațională cu o facultate de medicină și cu programe de 

securitate cibernetică. Să le luăm pe rând: care vor fi primii pași 

spre facultatea de medicină? De unde ideea programelor de 

securitate cibernetică? 

Valentin Popa: Trebuie să remarc că anul acesta am ajuns la 

mai bine de 6.000 de studenți bugetați și un total de 9.000 de 

studenți în universitate. Peste 6.000 de studenți bugetați 

reprezintă o creștere cu aproape 50% față de numărul de 



studenți bugetați de acum 6 ani, când am preluat universitatea 

„Ştefan cel Mare”, un lucru extrem de important, pentru că 

suntem o universitate de stat, care trebuie să asigure cursuri 

gratuite și învățământ superior gratuit. Din punctul de vedere al 

dezvoltării viitoare, principalul plan e legat de viitoarea 

Facultate de Medicină. Avem deja două programe de studiu 

acreditate nutriție–dietetică și balneofiziokinetoterapie, care pun 

bazele noilor studii de medicină. 

Interviul audio integral, aici: 

https://vivafm.ro/2018/10/18/informatii-despre-educatie-si-

despre-viitorul-universitatii-sucevene-cu-fostul-ministru-al-

educatiei-rectorul-usv-valentin-popa/ 
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Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. 

dr. ing. Mihai Dimian, solicită studenților să respecte condițiile 

stipulate în contractul de cazare în căminele USV, după ce un 

incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri într-un complex 

studențesc din Timișoara. 

„Chiar dacă vi se par restricții de natură să diminueze confortul 

dumneavoastră sau să crească anumite cheltuieli zilnice, ele 

contribuie la sporirea gradului de securitate a fiecăruia dintre 

voi. 

Am încercat și vom încerca și în continuare să creștem 

confortul în spațiile de cazare, masă și studiu ale universității 

însă, chiar dacă vă mai supărați pe noi, nu putem face aceasta 

prin abateri de la măsurile de siguranță iar de acest aspect 



trebuie să avem grijă și să fim responsabili împreună”, a 

precizat prorectorul Mihai Dimian. 

Potrivit digi24.ro, joi seara, un incendiu ce putea avea urmări 

grave a izbucnit la un hotel din Complexul Studențesc din 

Timișoara. Sursa citată menționează că martorii spun că focul a 

pornit de la bucătăria aflată la demisol, iar flăcările s-au extins 

apoi la acoperișul care a fost distrus. Totodată, intervenția 

pompierilor a fost extrem de dificilă, căile de acces din 

apropierea clădirii fiind înguste şi pline de maşini parcate. 
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130 de studenți din Iași și Suceava vor obține abilități practice 

de muncă prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană, 

demarat de Fundația „Dreptul la Educație”. 

Proiectul „Simulator de Carieră” își propune să susțină creșterea 

gradului de angajabilitate a acestora prin participarea la 

programe de învățare la locul de muncă. 

Trei parteneri vor asigura pregătirea teoretică, dar și practică, a 

studenților și integrarea lor pe piața muncii -  Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava și OTP Bank România. 

Proiectul are o valoare totală de aproape 50.000 de euro și se 

derulează pe o perioadă de 24 de luni, începând cu 25 

septembrie 2018. 

„Proiectul «Simulator de carieră» contribuie la atingerea 

obiectivului specific al programului, ca cel puțin 44% din 



studenții care au parcurs programele de învățare la locul de 

muncă să acceseze un job într-o companie, ca urmare a 

sprijinului primit”, anunță inițiatorii programului.  

Aceștia au mai menționat că beneficiile vizate la nivelul 

grupului țintă se vor reflecta la nivel local, regional și național. 

Astfel, ele se traduc în beneficii atât pe termen scurt, cât și pe 

termen lung: creșterea gradului de conștientizare asupra 

avantajelor participării la programe de învățare la locul de 

muncă; formarea și dezvoltarea competențelor profesionale 

adaptate la cele mai recente schimbări de pe piața muncii; 

formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru a 

menține competitivitatea unui angajat; creșterea ratei de 

ocupare a tinerilor la nivel local, regional și, implicit, la nivel 

național etc. 
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În cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Valori etice în 

educaţie, cercetare şi inovare”, organizată de Universitatea 

„Ştefan cel Mare” Suceava, va avea loc lansarea volumului 

„Pascal. Doctrina figurilor imaginaţiei”, scrisă de Gérard Bras 

şi Jean-Pierre Cléro, publicat la Editura Lumen. La lansare, care 

va avea loc pe 19 octombrie, ora 14:30, în Aula din Corpul E, 

va fi prezent autorul Jean-Pierre Cléro, care va susţine şi o 

prelegere în cadrul lucrărilor conferinţei. Manifestarea are loc în 

cadrul proiectului „Etică şi integritate academică de excepţie în 

cercetarea ştiinţifică şi actul didactic (EIAECSAD)”, 

implementat de universitatea suceveană, proiect care şi-a 

propus creşterea nivelului de conştientizare în rândul 

comunităţii academice şi al publicului larg asupra aspectelor 



care ţin de etica şi integritatea academică. 
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Ana Cristina Leonte, una dintre cele mai bune cântăreţe de jazz 

din România, alături de tovarăşii ei de scenă, toboşarul Tavi 

Scurtu, pianistul Albert Tajti, saxofonistul Alexandru Arcuş şi 

basistul Michael Acker, va concerta joi, 1 noiembrie, la 

Suceava. Evenimentul va avea loc în Auditorium „Joseph 

Schmidt”, de la 19.00.  

Preţul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru studenţi, 

elevi şi pensionari, acestea putând fi procurate online de pe 

www.ccs-sv.ro, www.biletesuceava.rosau de la sediul Casei de 

Cultură a Studenţilor (str. Zorilor, nr. 6A, lângă magazinul Auto 

Albina). Informaţii suplimentare la 0752 092 606. 
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Clubul Sportiv Universitar din Suceava a părăsit Cupa 

României, în 16-imi, după ce miercuri seară a pierdut la trei 

goluri, scor 34 – 37 pe terenul echipei din eșalonul secund, CS 

Unirea Sânicolau Mare. Universitarii au preferat să trimită 

echipa a doua în această deplasare și asta deoarece campionatul 

e pe primul plan, iar sâmbătă au meci important acasă, cu 

Dobrogea Sud Constanța. Pe lângă oboseala ce s-ar fi acumulat 

în această deplasare lungă, antrenorul Adrian Chiruț și-a dorit 

să menajeze și jucătorii cu probleme medicale, pentru a avea 

timp să se refacă până sâmbătă.  
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Echipa de handbal a Universităţii Suceava continuă seria 

meciurilor dificile din acest tur de campionat, cu o partidă pe 

teren propriu în compania celor de la AHC Dobrogea Sud 

Constanţa, sâmbătă, de la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu” 

de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava. Handbaliştii 

echipei universitare sunt încrezători înaintea acestei confruntări, 

mai ales că-n acest sezon au făcut meciuri foarte bune pe teren 

propriu şi au fost foarte aproape de victorie, atât cu CSM 

Bucureşti, Dunărea Călăraşi, cât şi cu campioana Dinamo.   
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Partida CSU Suceava – HC Dobrogea Sud va avea loc sâmbătă, 

de la  ora 18, în sala „Dumitru Bernicu”. 

 


