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Ultima oră 

local 

 

Universitarul sucevean, Valentin Popa, încă ministru al Educației 

Naționale, a participat la festivitatea de deschidere a noului an 

academic, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV). 

Acesta i-a felicitat pe cei peste 3.700 de boboci care au ales să 

studieze în cadrul instituției, subliniind că în ciuda faptului că la 

nivel național se înregistrează o scădere semnificativă a 

numărului de absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, 

Universitatea suceveană primește în această toamnă cel mai mare 

număr de boboci din ultimii cinci ani. 

„Din datele pe care le avem în cadrul Ministerului Educației, 

această creștere relativă a numărului de înmatriculați este cea 

mai mare din România”, a mai punctat Popa. 

Demnitarul a evidențiat câteva dintre provocările instituției din 

anul universitar 2018 - 2019, printre care o nouă evaluare 

instituțională a ARACIS, dezvoltarea unor noi programe din 

domeniul Sănătății, inițierea unor programe postuniversitare în 

Cyber security. 

Totodată, Valentin Popa a punctat câteva dintre măsurile inițiate 

în calitate de ministru al Educației - operaționalizarea masterului 

didactic, o nouă metodologie pentru școlile doctorale, creșterea 

salariilor în rândul angajaților din sistem, creșterea de 2,5 ori a 



fondului de burse pentru studenți, etc. 

După discursul său, Valentin Popa a plecat spre Iași, pentru a-l 

primi pe președintele României, Klaus Iohannis, care va 

deschide noul an academic la Iași, la Teatrul Naţional „Vasile 

Alecsandri”, la ceremonie urmând să participe reprezentanţi ai 

celor cinci universităţi de stat din municipiu. 

Reamintim faptul că, după opt luni la conducerea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, suceveanul Valentin Popa și-a dat demisia, 

joi, 27 septembrie, din actualul Guvern. 

Acesta și-a argumentat gestul prin faptul că nu poate accepta 

solicitarea UDMR legată de abrogarea susţinerii orelor de limba 

română la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale de 

către profesori de specialitate. 
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Știri 

 

Peste 9 mii de studenți, dintre care 3.700 de anul întâi, au început 

astăzi anul universitar la Suceava. 

La auditorium a avut loc ședința festivă la care au fost prezente 

conducerea instituției, cadre didactice, oficialități locale și 

județene. 

Debutul anului universitar la USV a fost marcat de prezența 

ministrului demisionar al Educației VALENTIN POPA, care a 

declarat că „provocările viitoare vor fi trecute de profesori și 

studenți numai printr-o pregătire corespunzătoare”. 

El a precizat că oferta educațională se va extinde în anii viitori cu 

o facultate de medicină și cu programe de securitate cibernetică. 



    

Ordonator de credite USV, MIHAI DIMIAN a menționat că 

universitatea suceveană este coordonată după principiul Visează, 

creează, inovează! și a punctat că programele de studiu sunt 

direcționate spre piața muncii. 

În această seară, de la ora 20, pe esplanada USV va avea loc un 

concert al trupei The Motans. 

Pentru studenţii din anul întâi, Asociaţia Studenţilor din 

Universitatea Suceava organizează Săptămâna bobocului - 

proiect de familiarizare cu studenţia, cu campusul universitar şi 

mediul academic. 
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Actualitate 

 

Valentin Popa, încă ministru al Educației a fost prezent luni, 1 

octombrie, la debutul anului universitar. Acesta a ținut să fie 

prezent și să le ureze, personal, bun-venit celor aproape 4.000 de 

studenți de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.  

Popa a vorbit și despre proiectele de viitor ale universității, 

printre care dezvoltarea unor programe în domeniul sănătății dar 

și o noua evaluarea a ARACIS. 

Vă reamintim că săptămâna trecută, pe 27 septembrie, Valentin 

Popa și-a dat demisia de la conducerea Ministerului Educației 

Naționale.  
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Echipa a doua de handbal a Universității Suceava a reușit să 



 

 

reușit prima victorie 

din sezon 
 

 

câștige primul meci din actualul sezon al Diviziei A, 33 – 26 (19 

– 12), într-un meci pe terenul celor de la CSM Bacău. Studenții 

pregătiți de antrenorul Ion Tcaciuc au reușit să se desprindă 

decisiv pe finalul primei reprize, când de la 11 – 10 au marcat 

opt goluri și au primit doar două, iar la pauză aveau un avantaj 

de 7 goluri, scor 19 – 12. În partea a doua, sucevenii și-au 

menținut o diferență confortabilă și au bifat astfel prima victorie 

din campionat, în fața unei echipe cu jucători foarte tineri, la fel 

cum este și Universitatea II. 

„Am jucat foarte bine pe faza a doua și contraatac și cred că aici 

s-a făcut diferența. Portarul nostru a avut o zi bună și după 

intervențiile sale am repus foarte rapid mingea și ne-am surprins 

adversarii, mai ales pe finalul primei reprize, când am reușit să 

ne desprindem”, a explicat antrenorul Ion Tcaciuc. 

În partida de la Bacău, pentru Universitatea II au marcat 

sportivii: Lazurcă (9), Alupoaie (8), Cozorici (6), Tofănel (4), 

Lupu (4), Roșu (2). 

Sâmbătă, de la ora 17.00, CSU II Suceava va juca pe teren 

propriu cu echipa de pe locul I, CSM Vaslui.  
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Sâmbătă, echipa de handbal a Universității Suceava a bifat al 

treilea rezultat negativ din acest sezon, după eșecul cu scorul de 

27 – 29 pe terenul celor de la CS HC Buzău 2012, echipă 

promovată în acest an în Liga Națională. Prima repriză a fost una 

echilibrată, nici una dintre echipe nereușind să se desprindă 

decisiv. Din păcate, în jocul universitarilor au apărut din nou 



 multe greșeli, iar în debutul reprizei secunde, gazdele s-au 

distanțat la 5 goluri diferență, scor 20 – 15. Sucevenii au încercat 

să revină, dar n-au reușit să egaleze, în penultimul minut s-au 

apropiat la un gol, iar Buzăul a închis tabela la 29 – 27. 

„Din păcate, ca și la Turda am greșit din nou foarte mult, greșeli 

ce n-ar trebui să apară la acest nivel. Am făcut mingi cadou și 

din nou n-am reușit s-o băgăm în poartă atunci când trebuia, iar 

în plus am luat goluri mult prea ușor”, a explicat după meci 

antrenorul Adrian Chiruț. 

Pentru Universitatea Suceava au marcat: Burlacu și Ciubotariu, 

câte 6 goluri fiecare, Petrea (5), Olariu (4), Adomnicăi și 

Târzioru, câte două goluri fiecare, iar Ionescu, un gol. 

Miercuri, în etapa a cincea, Universitatea va juca pe teren 

propriu, de la ora 18.00, cu Dunărea Călărași. 
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Nici runda cu numărul patru a Ligii Naționale de handbal 

masculin nu a adus prima victorie pentru CSU Suceava, elevii 

antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei cedând pe terenul nou 

promovatei HC Buzău cu 27-29. Așa cum anticipau, meciul a 

fost unul foarte dificil din cel puțin două motive, gazdele au un 

lot alcătuit din handbaliști cu mare experiență competițională 

precum Busecan, Asoltanei, Mironescu sau Grasu, în cel de-al 

doilea rând clubul buzoian este condus de doi foști arbitri, 

”prieteni” ai sucevenilor, cuplul Băducu – Voicu. Experiența a 

fost se pare una decisivă, iar arbitrajul a fost unul corect. 

Prima repriză a disputei dintre HC Buzău și CSU Suceava a fost 



una foarte echilibrată, oaspeții fiind mai tot timpul în avantaj. La 

pauză totuși gazdele erau în avantaj cu un singur gol. 

La reluare, lucrurile s-au mai schimbat și după un start cap la 

cap, la scorul de 17-15 în favoarea buzoienilor, sucevenii au avut 

trei acțiuni consecutive eșuate începând cu lovitura de la 7 metri 

a lui Lakovic, urmate de două ratări ale lui Tîrzioru și Burlacu. 

Din acest moment jocul sucevenilor s-a ”rupt” pur și simplu și 

nimic nu a mai fucționat, lucru care le-a permis jucătorilor 

echipei gazdă să preia inițiativa și să se distanțeze la cinci goluri 

diferență pe tabela de marcaj. Ecartul s-a păstrat până aproape de 

flueirul final când CSU Suceava a marcat de trei ori consecutiv și 

de la 28-24 s-a ajuns la 28-27. Dacă sucevenii nu au avut noroc 

în două finaluri de meci, cel cu CSM București și cel cu Dinamo, 

buzoienii au avut șansă șa ultimul atac și au marcat pentru 29-27 

cu patru secunde înainte de final. 
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După prestația slabă în fruntea Ministerului Educației, Valentin 

Popa se întoarce la conducerea Universității sucevene. 

Nenumăratele sale greșeli de exprimare și deciziile discutabile 

luate de el în ultimele luni se transferă asupra imaginii USV. 

Popa și-a construit prost până și „ieșirea de pe scena” 



Guvernului. Toată aventura bucureșteană a lui Valentin Popa 

minimalizează eforturile a zeci de profesori merituoși și a sute de 

studenți de a scoate USV din plutonul universităților de 

provincie. Nimeni nu știe cum va reuși Senatul sucevean să 

explice lumii academice de ce îl menține pe Valentin Popa în 

fruntea Universității.  
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Esplanada din fața Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava s-

a dovedit a fi neîncăpătoare vineri după-amiaza, până târziu în 

noapte, când sute de tineri s-au adunat să asiste la “Noaptea 

Cercetătorilor”. Aceștia au avut parte de ateliere de lucru și 

multe șanse de a învața ceva nou. Tinerii prezenți la eveniment 

au avut parte de tot, de la mecatronică la nano-tehnologie și 

funcționarea corpului uman. Activitățile s-au încheiat după orele 

22.00. 
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Pe 28 septembrie, în fața Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava s-a desfășurat „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, locul 

unde curioșii din multe și diferite domenii se adună și te introduc 

în lumea lor. 

De la mecatronică la nano-tehnologie și funcționarea corpului 

uman, lumea ce ne înconjoară este doar un loc de joacă care 

merită explorat și aprofundat. Cercetătorii suceveni, de diferite 

vârste, au organizat 35 de ateliere interesante, grupate pe 3 

secțiuni: Hand-on, Agora și SciFun. 



„Noaptea Cercetătorilor Europeni” face parte din seria de 

evenimente finanțate de către Comisia Europeană prin Programul 

Cadru de Cercetare și Inovare H2020, acțiunile Marie 

Sklodowska-Curie (MSCA) și își propune să arate publicului ce 

înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de 

cercetare. 

Prima ediţie a avut loc în Suceava 2011, iar de atunci, 

evenimentul a atras peste zeci de mii de vizitatori. Noaptea 

Cercetătorilor oferă oamenilor de știință posibilitatea de a se 

conecta cu publicul, iar publicului 

Organizatorii principali sunt Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (prin toate cele 10 facultăți), Societatea Științifică 

Cygnus și Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, sprijiniți 

de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, Casa de 

Cultură a Studenților din Suceava, Radioclubul USV, 

Observatorul Suceava, Radio USV, Club Speo Bucovina, 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul de 

Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul Tehnic „Nicu 

Gane” Fălticeni, Liceul Tehnic „Tomșa Vodă” Solca, Colegiul 

Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, Colegiul Național „Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuți. 

 

 


