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Universitarii care aspiră la funcția de rector al Universității ”Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV), pentru mandatul 2020-2024, își pot 

depune candidaturile în această săptămână, 9-13 decembrie fiind 

perioada pentru înregistrarea înscrierilor pentru acest post, potrivit 

calendarului alegerilor. 

La alegerile pentru funcția de rector poate candida orice persoană, 

cadru didactic sau de cercetare titular, personalități științifice sau 

academice din țară sau străinătate. Dosarul cu documentele de 

candidatură pentru funcția de rector va cuprinde CV și programul 

managerial pentru următorii patru ani. 

Tot până vineri, este programată depunerea candidaturilor pentru 

toate mandatele de membru în Consiliul facultății, în Consiliul 

pentru studii universitare de doctorat și pentru Senatul USV. 

Candidații înscriși pentru fotoliul de rector își vor prezenta 

programele manageriale pe data de 23 ianuarie, alegerile urmând 

să se desfășoare pe 30 ianuarie. O zi mai târziu vor fi anunțate 

rezultatele. 

Rectorul din mandatul următor va fi ales tot prin vot secret de către 

comunitatea academică. 



Potrivit Metodologiei, „rectorul poate fi ales din primul tur de 

scrutin dacă este votat de <jumătate plus unul> din numărul 

persoanelor înscrise pe listele de vot”. Dacă această condiție nu 

este îndeplinită, se desfășoară un al doilea scrutin, la care vor 

participa doar primii doi candidați, în ordinea voturilor obținute. 

La urne sunt așteptate cadre didactice și de cercetare titulare și 

reprezentanții studenților din Senatul universitar și din Consiliile 

facultăților. 

 Singurul care și-a anunțat candidatura este actualul rector 

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

ing. Valentin Popa, este, deocamdată, singurul candidat care și-a 

anunțat candidatura pentru un nou mandat la conducerea instituției. 

Ceilalți trei prorectori ai USV au precizat că nu vor candida pentru 

această funcție. 

Popa este la conducerea Universității din anul 2012. În 2016 a fost 

reales pentru un nou mandat, care însă a fost întrerupt pentru opt 

luni de zile, din ianuarie până în septembrie, perioadă în care Popa 

a fost ministru al Educației. Pe perioada exercitării mandatului în 

fruntea Ministerului Educației, Valentin Popa a fost suspendat din 

funcția de rector al Universității din Suceava. 
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Deși, practic, actualul rector își încheie al doilea mandat, număr 

maxim permis de lege, Valentin Popa se consideră eligibil pentru 

un al treilea, deoarece timp de câteva luni a fost ministru al www.monitoruldestiri.ro 

10.12.19 



funcția de rector al 

USV 

Educației, perioadă în care a fost suspendat de la conducerea 

Universității sucevene. 

În această săptămână, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(USV), se înregistrează depunerea candidaturilor pentru mandatele 

de rector, membru în Senatul USV, membru în Consiliul facultății 

și în Consiliul pentru studii universitare de doctorat. Surse din 

rândul universitarilor susțin că actualul rector, Valentin Popa, nu 

va avea contracandidat la alegerile pentru al treilea său mandat și 

că se intenționează păstrarea componenței echipei manageriale 

actuale. 

Odată cu încetarea mandatului său de ministru, exercitat în 

perioada ianuarie – septembrie a.c., Valentin Popa și-a reluat 

funcția de rector al USV, din care se suspendase în momentul în 

care a fost numit în fruntea Ministerului Educației. Tocmai acesta 

este motivul pentru care Valentin Popa este eligibil pentru un al 

treilea mandat, deși legea prevede ca un candidat să poată ocupa 

funcția de rector maxim două mandate. „Încă nu mi-am depus 

candidatura pentru noul mandat, dar clar intenționez să o fac, până 

joi. Planul managerial pentru viitorul mandat va fi axat pe 

investiții, acestea fiind singurele nerealizări din planul propus la 

preluarea actualului mandat de rector”, a declarat Valentin Popa, 

rectorul USV, menționând că nu are cunoștință de intenția vreunui 

coleg de a-i fi contracandidat. 

La începutul săptămânii viitoare se vor afișa pe site-ul universității 

listele electorale, precum și listele cu toți candidații. Urmează ca 

pe data de 23 ianuarie 2020 să aibă loc desfășurarea adunării 

generale la nivelul USV în vederea dezbaterii programelor 

manageriale ale candidaților la funcția de Rector, iar pe 30 ianuarie 



vor avea loc alegerile propriu-zise. Potrivit rezultatului 

referendumului universitar din vara acestui an, desemnarea 

rectorului se va face prin vot universal, direct și secret, al tuturor 

cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și 

al reprezentanților studenților din senatul universitar și din 

consiliile facultăților. 

_______ Rectorul Popa, 

despre testele 

PISA: „Se bazează 

pe logică” 

www.intermediatv.ro 

09.12.19 

Actualitate Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” nu crede că rezultatele 

testelor PISA se vor îmbunătății în următorii zece ani. Valentin 

Popa a declarat, într-un interviu realizat de jurnalistul Sorin 

Avram, că testele PISA sunt diferite față de modul în care sunt 

testate cunoștințele elevilor în România, pentru că, între altele, se 

bazează pe gândirea logică. 
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În perioada 13-15 decembrie 2019, Teatrul Studențesc Fabulinus 

din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) și 

Casa de Cultură a Studenților Suceava invită publicul la prima 

ediție a Festivalului de Teatru Studențesc „TeSt Fest” 

Evenimentul însumează șase spectacole de teatru și două concerte, 

toate reprezentațiile din festival urmând să aibă loc în sala de 

spectacole a USV, Auditorium „Joseph Schmidt”, cu excepția 

spectacolului „Cosmic”, care se va desfășura la Planetariul USV. 

Organizatorii transmit că, pe lângă cele mai recente producții ale 

trupei de teatru studențesc locale, sucevenii vor mai putea viziona 

spectacolele trupelor de teatru ale Caselor de Cultură a Studenților 

din Iași (Teatrul Ludic, fondat în 1978), Cluj-Napoca (Teatrul 

Imago, înființat în 1998) și București (Teatrul Podul, fondat în 

1968). 

Obiectiv de Suceava 
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Vineri și sâmbătă, pe 13 și 14 decembrie, sunt programate 

concertele susținute de Bobo Burlăcianu sau Trupa Mici. 

„Născut din dorința de a facilita accesul publicului la actul 

cultural și de a oferi spectatorilor diversitate culturală, Festivalul 

de Teatru Studențesc <TeSt Fest> este, după cum sugerează și 

numele, un proiect studențesc, a cărui organizare este făcută pe 

bază de voluntariat, de către membrii Teatrului Studențesc 

Fabulinus, fondat în 2011. Coorganizatorii evenimentului sunt 

Universitatea din Suceava și Casa de Cultură a Studenților 

Suceava”, au mai transmis reprezentanții USV. 

Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile, în 

fiecare dintre cele trei seri, evenimentele urmând să înceapă de la 

ora 18.00. 

  

Programul festivalului: 

Vineri, 13 decembrie - la Auditorium „Joseph Schmidt”: 

18.00 - „Pisica verde” - Teatrul Studențesc Fabulinus - CCS 

Suceava, de Elise Wilk, regia Cosmin Panaite; 

19.30 - „Bani din cer” - Teatrul Studențesc Ludic - CCS Iași, 

după Ray Cooney, regia Andrei Ciobanu; 

21.30 - Concert Bobo Burlăcianu. 

  

Sâmbătă, 14 decembrie - la Auditorium „Joseph Schmidt”:  



18.00 - „Mora” - Teatrul Studențesc Imago - CCS Cluj-Napoca, 

după Matei Vișniec, regia Nicoleta Poenar; 

19.00 - „Țîba” - Teatrul Studențesc Fabulinus - CCS Suceava, 

foarte puțin după William Shakespeare, regia Cosmin Panaite; 

20.30 - Concert Trupa Mici. 

  

Duminică, 15 decembrie:  

18.00 - „Acțiune Houellebecq” - Teatrul Studențesc Podul - CCS 

București, după Michel Houellebecq (la Auditorium „Joseph 

Schmidt”); 

19.30 - „Cosmic” - Teatrul Studențesc Fabulinus - CCS Suceava 

(la Planetariul USV), texte „Light of Ink”, regia Cosmin Panaite. 
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Editura Humanitas și Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare“ 

din Suceava organizează luni, 16 decembrie, de la ora 18.00, în 

Auditorium „Joseph Schmidt“ (Strada Universității nr. 13), o 

întâlnire cu Paula Herlo, Rareș Năstase, Alex Dima, Cosmin Savu, 

Paul Angelescu și Cristian Leonte, despre volumul „Ne facem 

bine. O antologie de fapte extraordinare văzute și vorbite la 

«România, te iubesc!»”, bestseller Humanitas la Gaudeamus 2019. 

„Este o carte pe care o deschidem cu optimism, ne-o dorim 

inspirație pentru cei care își doresc să facă binele și model tuturor 

celor care văd prea multe tonuri închise în viitorul României. 

www.stirilevivafm.ro 



 

 

 

Oamenii care fac binele sunt eroii acestei cărți. Oameni care s-au 

ridicat deasupra propriei condiții, unii deasupra vremurilor, și și-

au dus tot mai sus visul, familia, comunitatea. Ei și ele au harul de 

a-i ajuta pe alții – în suferință sau în nevoie –, au darul și norocul 

să devină lideri în munca lor. Volumul acesta le este închinat 

oamenilor care împing lucrurile înainte în jurul lor, celor care luptă 

să schimbe lucruri ce se încăpățânează să rămână neschimbate. 

Este un semn de mulțumire, și în același timp îndemn pentru 

veșnicii pesimiști sau demotivați. Oamenii acestei cărți merg într-

o direcție pe care noi o credem din suflet bună de urmat, toți cei 

care avem speranță și muncim ca să ne facem bine.” – Cristian 

Leonte 

 

Beatrice 

Oșean 

Dan Puric va 

conferenția pe 16 

decembrie la USV 

www.ziaruldepenet.ro 

09.12.19 

Știri locale Dan Puric va susține la Suceava, pe 16 decembrie de la ora 18,30, 

conferința O lume pe care s-o învingem. 

Întâlnirea va avea loc în aula din Corpul A a Universității Ștefan 

cel Mare. 

Conferința este organizată în colaborare cu Asociația Studenților 

Creștin Ortodocși Români – filiala Suceava. 

_______ Târg de prăjituri 

(în scop caritabil), 

la USV 

www.stirilevivafm.ro 

09.12.19 

Suceava Târg de prăjituri, în scop caritabil, organizat, astăzi, de studenții 

Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” Suceava (USV). 

Prăjituri de tot felul, de post și de frupt, proaspăt ieșite din 

laboratoarele facultății sucevene, vă așteaptă la intrarea în Book 

Caffe și în corpul E al USV. 



Banii rezultați din donațiile participanților vor merge către mai 

multe cazuri sociale din județ. 

 


