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Astăzi, alături de noi este Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, rector al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
 
Rep: Domnule rector, pe data de 17 februarie 2012 ați fost ales rector 
al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. În conformitate cu 
prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, pe data de 29 ianuarie 
2018 ați fost suspendat din funcția de rector pe durata exercitării 
mandatului de ministru al educației. La începutul acestui an, ați obținut 
un nou mandat la conducerea Universității „Ştefan cel Mare” Suceava, 
fiind votat de peste 85% dintre electori. Înainte de a vorbi despre 
proiectele USV-ului, doresc să vă întreb, cum a fost perioadă când ați 
fost ministru al Educației? 
 
„Cred că a fost cea mai dificilă perioadă din viața mea, dacă fac excepție 
de perioada în care am fost în armată” 
Valentin POPA: Cred că a fost cea mai dificilă perioadă din viața mea, 
dacă fac excepție de perioada în care am fost în armată atât pentru mine 
personal cât și pentru familia mea. Cel puțin colegii mei și telespectatorii 
știu cât de greu a putut să fie. 
 
Rep: Domnule rector, ne-a atras atenția motto-ul după care vă ghidați 
în conducerea universității: „Pentru o universitate de educație şi 
cercetare, prin motivarea şi valorizarea resursei umane şi diversificarea 
surselor de finanțare”. În acest context vă întreb, cum este valorizată 
resursa umană din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava? 
„Succesul și dinamica universității se datorează colegilor, studenților și 
absolvenților noștrii” 



V.P: Din primul program managerial am luat în calcul valorizarea 
resursei umane din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Succesul și dinamica universității se datorează colegilor, studenților și 
absolvenților noștrii.   
Și aspectul financiar este foarte important, dar pot spune că salariile 
cele mai mari din cadrul Universității le primesc cei mai valoroși 
cercetători din cadrul USV-ului. Suntem mândri că ne aflăm în reviste 
internaționale, în top-uri importante din țară, dar și din afara țării. 
 
Rep: A început noul an universitar, un an universitar neobișnuit având 
în vedere contextul pandemiei de COVID -19! Care au fost măsurile luate 
de către conducerea Universității pentru respectarea măsurilor impuse 
de autorități, dar și pentru crearea unui confort studenților? 
V.P: Organizarea activității didactice și a noului an universitar a fost una 
dintre cele mai mari provocări, pe care eu și conducerea universității am 
avut-o în ultimii opt ani, de când suntem a conducere. Vedem zi de zi 
cum ne ocupăm de fiecare problemă și caz care apare și pot spune că 
reușim să manageriem cu succes situația. 
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Ultima ora local Trei elevi suceveni, Turturean David Corneliu, Sîrghi Dragoș Andrei și 
Pavel Maurizio, au fost medaliați la Global e-Competition on Astronomy 
& Astrophysics (GeCAA), competiție desfășurată online, în perioada 25 
septembrie – 23 octombrie 2020, competiție care și-a propus să 
îndeplinească, în acest an, misiunea Olimpiadei Internaționale de 
Astronomie și Astrofizică (IOAA -2020), în contextul suspendării 
organizării acestei olimpiade internaționale din cauza pandemiei 
COVID-19. 
Echipa României a obținut 3 medalii de aur, 4 medalii de argint, o 
medalie de bronz și o mențiune. 
 
Pe baza acordului Comitetului Internațional al Olimpiadei Internaționale 
de Astronomie și Astrofizică (IOAA), ce organizează această competiția 
internațională, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost 
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desemnată să realizeze selecția a 20 de elevi din România pentru 
participarea la etapa internațională a acestui concurs. 
Selecția s-a realizat în urma evaluării portofoliilor elevilor pe baza unor 
criterii și grile care au ținut seama de rezultatele obținute la olimpiada 
județeană de anul acesta (februarie 2020) și în urma rezultatelor 
obținute anul trecut la olimpiada națională și internațională de anul 
trecut. 
La această selecție s-au putut înscrie atât elevi juniori, cât și seniori în 
domeniul astronomei și astrofizicii. Selecția lotului României a fost 
coordonată de lect. univ.dr. Cristian Pîrghie, directorul departamentului 
Observator Astronomic de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 

O.N. Studenți ai Facultății 
de Inginerie 
Electrică Suceava, 
premiați la TIE 
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Suceava În perioada 19-20 octombrie, Facultatea de Electronică, Telecomunicații 
și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica din 
București a organizat cea de-a XXIX-a ediție a celui mai mare concurs 
studențesc dedicat studenților din domeniul electronicii – Design of 
Electronic Modules & Assemblies (TIE). La ediția din acest an s-au înscris 
31 de studenți, din 12 centre universitare. 
Studenții care au reprezentat Facultatea de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava la 
concursul studențesc TIE 2020 au obținut trei premii. Victor Turca a fost 
premiat cu premiul I (an I / Master RCC), Andreea Popovici a obținut 
locul 10 (an IV / Licență C), iar Bogdan Torodoc – locul 14 (an IV / Licență 
EA). 
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N.B. Inventatorii USV au 
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de aur şi una de 
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Actualiate Cadrele didactice şi doctoranzii Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava au fost premiaţi cu trei medalii de aur şi una de argint la ediţia 
a VI-a a Salonului Internaţional de Invenţii şi Inovaţii „Traian Vuia” din 
Timişoara, desfăşurat în perioada 13-15 octombrie a.c. 
Universitatea din Suceava a participat cu patru invenţii înregistrate 
recent la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Invenţiile au fost 
prezentate sub formă de înregistrare video a prototipului, machetei sau 
posterului digital. La această ediţie, au fost acceptate invenţiile, mărcile 
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şi proiectele de cercetare care nu au mai participat la ediţiile anterioare, 
a precizat USV. 
Juriul, alcătuit din inventatori şi cercetători specializaţi pe fiecare clasă, 
a premiat invenţiile sucevenilor după cum urmează: 
> Diploma şi medalia de aur – „Dispozitiv pentru tracţiune scheletică 
continuă”, Cenuşă Mihai, Poienar Mihaela, Milici Laurenţiu Dan, Raţă 
Mihai, Irimia Daniela, Pentiuc Radu Dumitru, Lupu Elena Daniela, 
Afanasov Ciprian; 
> Diploma şi medalia de aur – „Dispozitiv automat de deschiciurare a 
liniilor electrice aeriene”, Cenuşă Mihai, Poienar Mihaela, Milici 
Laurenţiu Dan, Graur Adrian, Ungureanu Constantin, Atănăsoae Pavel, 
Bobric Crenguţa Elena, Popa Cezar Dumitru; 
> Diploma şi medalia de aur – „Sistem automat de control al 
comenzilor”, Toader Eusebiu, Poienar Mihaela, Milici Mariana Rodica, 
Raţă Gabriela, Prodan Cristina, Vlad Valentin, Niţan Ilie, Ungureanu 
Constantin; 
> Diploma şi medalia de argint – „Sistem de monitorizare a activităţii 
unei persoane la birou”, Milici Laurenţiu Dan, Poienar Mihaela, Niţan 
Ilie, Ungureanu Constantin, Grosu Oana Vasilica, Pocriş Marcel, Toader 
Eusebiu Vasile, Medrihan Dumitru Nicolae. 

__________ Etapă intermediară 
în implementarea 
unui proiect 
cofinanțat din 
Fondul Social 
European pentru 
dezvoltarea 
programelor de 
studii și a culturii 
antreprenoriale la 
USV 
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Actualitate La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitatea de 
implementare a proiectului „Creșterea calității programelor de studii 
universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, 
POCU/379/6/21/124981, în valoare de 6.845.959,60 lei, cofinanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 
– 2020. Liderul de proiect este Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. 
Popa" din Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius" din 
Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău și SIVECO ROMÂNIA 
S.A București. Durata proiectului este de 24 de luni (28 mai 2019 – 27 
mai 2021). 



Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului 
universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 
universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și 
Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni, care 
vizează perfecționarea profesională a personalului didactic, în scopul 
furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-
învățare, dar și în scopul dezvoltării unor oferte educaționale cu grad 
ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de 
elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe 
formarea de competențe antreprenoriale și finalizată cu furnizarea noii 
oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a 
tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare.[…] 
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Ultima oră local […] 
De asemenea, au mai fost confirmați cu Covid-19 un profesor de la 
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, un prof la Școala 
Gimnazială „Petru  Comărnescu” Gura Humorului, un profesor de la 
Școala Gimnazială nr.1 Gura Humorului, un profesor de la Centrul de 
Educație Incluzivă Suceava și un cadru didactic la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” Suceava. Acesta din urmă a desfășurat activitatea didactică 
doar online. 
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