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Sezonul de primăvară al Ligii Naţionale de handbal masculin s-a 

reluat duminică, cu partida Potaissa Turda – CSM Făgăraş, însă 

grosul partidelor din etapa a XVI-a vor avea loc astăzi şi mâine. 

Din nefericire, competiţia va continua într-un format incomplet, 

ţinând cont că gruparea HC Odorhei, una dintre fruntaşele 

întrecerii, şi-a anunţat retragerea din campionat după ce a rămas 

fără nici un fel de sprijin în urma decesului principalului 

finanţator, senatorul Attila Verestoy. 

Primăria oraşului şi sponsorii grupării harghitene au constat că 

nu pot asigura bugetul echipei, astfel că, din păcate, conducerea 

clubului a fost obligată să decidă retragerea din campionat. În 

aceste condiţii, HC Odorhei va pierde toate partidele rămase de 

disputat din sezonul regulat, cu scorul de 10-0. Beneficiare după 

această retragere par a fi Minaur Baia Mare, favorită în acest 

moment la locul 8, care duce în play-off, dar şi formaţiile din 

subsolul clasamentului, printre care şi CSU Suceava. Astfel, 

după forfaitul celor de la Odorhei, va mai retrograda direct o 

singură echipă şi nu două, cum era stabilit iniţial. 

„Se poate spune că şansele noastre de menţinere în Liga 

Naţională au crescut după retragerea grupării din Odorhei. 

Oricum, noi nu am abandonat nici lupta pentru play-off, chiar 



dacă distanţa care ne separă de Minaur este de cinci puncte, iar 

băimărenii au reuşit să se întărească pe ultima sută de metri cu 

trei jucători de la proaspăt desfiinţata HC Odorhei. În cazul în 

care însă ne vom clasa pe o poziţie de play-out la finalul 

sezonului regulat, lupta pentru evitarea retrogradării rămâne una 

dificilă, în condiţiile în care din cinci echipe una va retrograda 

direct, iar alte două vor merge la baraj. Toate adversarele noastre 

s-au întărit aşa că trebuie să fim foarte atenţi şi să abordăm toate 

meciurile cu maximă concentrare”, a declarat antrenorul grupării 

sucevene, Adrian Chiruţ. 

Astăzi, în primul meci oficial din 2018, CSU Suceava va avea o 

misiune dificilă, urmând să evolueze pe terenul grupării CSM 

Bucureşti. Chiar dacă universitarii pornesc cu şansa a doua în 

această întâlnire, Adrian Chiruţ spune că echipa sa va încerca să 

facă un meci bun, mai ales că jucătorii săi vor juca fără presiune, 

neavând nimic de pierdut. 

Partida CSM Bucureşti – CSU Suceava va începe la ora 17.30 şi 

va fi transmisă în direct de postul de televiziune TVR HD. 
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Prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector al Universităţii din 

Suceava, responsabil de cercetarea ştiinţifică, a fost propus 

pentru funcţia de ordonator de credite al instituţiei, pe durata 

mandatului rectorului Valentin Popa la Ministerul Educaţiei. 

Dimian a fost propus în urma discuţiilor purtate în şedinţa 

Consiliului de Administraţie al Universităţii, care s-a desfăşurat 



marţi, 30 ianuarie 2018. 

Senatul universităţii a validat propunerea, aceasta fiind înaintată 

Ministerului Educaţiei Naţionale, spre a fi emis ordinul 

ministrului de desemnare a ordonatorului de credite al USV. 

În contextul preluării funcţiei de ministru al Educaţiei, pe 

perioada exercitării mandatului în fruntea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost suspendat din 

funcţia de rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Ordonatorul de credite numit va avea aceleaşi atribuţii precum 

un rector. 

 Valentin Popa a preluat mandatul de ministru al Educaţiei 

De cealaltă parte, rectorul Universităţii din Suceava, prof. univ. 

dr. ing. Valentin Popa, a preluat marţi, 30 ianuarie, mandatul de 

ministru al Educaţiei Naţionale, în cadrul unei ceremonii de 

predare/primire desfăşurate la sediul ministerului, în prezenţa 

fostului deţinător al acestui portofoliu, prof. Liviu Marian Pop. 

Liviu Marian  Pop a menţionat: „Am predat astăzi mandatul de 

ministru al Educaţiei Naţionale domnului Valentin Popa. Am 

convingerea că va face mult mai mult decât mine şi va continua 

toate măsurile curajoase pe care le-am luat prin programul de 

guvernare, în special din zona învăţământului preuniversitar. 

Aici mă refer în special la asigurarea manualelor şcolare pentru 

copii la 1 septembrie, cât şi la formarea cadrelor didactice în 

baza noilor programe şcolare. Succes!„ 
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Bacăul a găzduit recent cea de-a 23-a ediție a Campionatului 

Național Universitar de atletism în sală, la care au participat 260 

de studenți de la majoritatea centrelor universitare din țară. 

Sportivii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au 

avut o comportare foarte bună, izbutind să-și treacă în cont trei 

titluri de campioni și alte două locuri doi. 

Astfel, proba masculină de aruncare a greutății a fost dominată 

de sucevenii Marius Musteață și Alin Firfirică. Cu un rezultat de 

18.56 metri Musteață a cucerit medalia de aur, fiind urmat în 

clasament de Firfirică. 

La fel au stat lucrurile și în cursa de 5 kilometri marș a băieților, 

încheiată cu victoria lui Andrei Gafița, cu timpul de 21 de 

minute, 37 de secunde și 79 de sutimi, sportivul descoperit de 

Radu Mihalescu fiind secondat de un alt sucevean, Natanel 

Rotaru. 

Cel de-al treilea titlu național universitar din contul delegației 

sucevene a fost cucerit de aruncătoarea de greutate Lenuța 

Burueană. Cea mai bună aruncare a sportivei pregătite de Ioan 

Zanfirache a măsurat 15.71 centimetri. 

„Sunt rezultate foarte bune, pe măsura muncii prestate la 

antrenamente de sportivii noștri. O performanță peste așteptări a 

realizat din punctul meu de vedere Marius Musteață, cu un 

rezultat foarte bun. Marius se află pe o pantă ascendentă în 

carieră, fiind selecționat de altfel în lotul care va reprezenta 

România la Campionatele Europene de tineret. Sper ca el să 



confirme forma bună în care se află și la sfârșitul acestei 

săptămâni, când vor avea loc Naționalele indoor”, a declarat 

Sorin Rață, directorul Clubului Sportiv Universitar Suceava. 
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După ce a preluat funcția de ministru al Educației, Valentin Popa 

a fost suspendat automat din funcția de rector al USV. Ieri, 

Consiliul de Administrație al Universității a propus  ca prof. 

univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu cercetarea științifică, să fie 

ordonator de credite. Senatul USV a validat propunerea. 

În contextul preluării funcției de ministru al Educației, pe 

perioada exercitării mandatului în fruntea Ministerului Educației 

Naționale, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost suspendat din 

funcția de rector al Universității „Stefan cel Mare” din Suceava. 

Drept urmare, în ședința Consiliului de Administrație al USV, 

care s-a desfășurat marăți, 30 ianuarie 2018, în urma discuțiilor 

purtate, prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu cercetarea 

științifică, a fost propus pentru funcția de ordonator de credite. -

Senatul Universității a validat propunerea, aceasta fiind înaintată 

Ministerului Educației Naționale spre a fi emis ordinul 

ministrului de desemnare a ordonatorului de credite al USV. 

Mihai Dimian este unul dintre cei mai cunoscuți universitari 

suceveni. Născut în 1975, el și-a început studiile universitare la 

Universitatea Al. I. Cuza din Iași, ultimul semestru din primul 

ciclu universitar fiind efectuat la Universitatea Versailles din 

Franța. Acolo, pe parcursul anului 2001 a fost cercetător asistent 

în cadrul Laboratorului de magnetism și optică. Ulterior a prestat 



activități de cercetare științifică la Universitatea Maryland, 

Facultatea de Inginerie Electrică și Calculatoare ca cercetător 

asistent. Din august 2001 și până în septembrie 2005, Mihai 

Dimian a fost cercetător asociat al prestigiosului institut german 

Max Planck, la secția de Matematică Aplicată în Stiințe. Vreme 

de un an, ulterior, a lucrat la Universitatea Howard, la Facultatea 

de Inginerie Electrică și Calculatoare, după care a început o 

carieră universitară la Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, unde este acum prorector.  
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Valentin Popa, noul ministru al Educației, a fost ales rector al 

Universității „Ștefan cel Mare” (USV) din Suceava în 2012.  Sub 

mandatul fostului rector, Adrian Graur, universitatea suceveană a 

cunoscut cea mai mare dezvoltare din istorie. 

La finalul mandatului lui Graur, la USV erau înscriși peste 

12.000 de studenți. În prezent, la Suceava numărul studenților 

este de 9.404. Majoritatea elevilor din județul Suceava evită să-și 

continue studiile universitare pe plan local, ei optând, în marea 

majoritate, pentru centrele universitare din Iași, Cluj-Napoca, 

București sau din străinătate. 

Dintre cei 9.404 de studenți de la USV, 5.364 plătesc taxă de 

școlarizare. În momentul în care Valentin Popa a preluat 

mandatul de rector, studenții scoteau din buzunare pentru taxa de 

școlarizare sume cuprinse între 1.600 și 2.200 de lei. În prezent, 

taxele de la USV sunt cuprinse între 2.500 și 3.750 de lei. 

O problemă care există de ani de zile și care nu a putut fi 



rezolvată în mandatul lui Valentin Popa este cea a locurilor de 

cazare. La începutul acestui an universitar, peste 2.500 de 

studenți au solicitat loc în cămine, însă universitatea suceveană 

dispune doar de 1.100 de locuri în cele cinci cămine studențești 

pe care le deține. 

În anul 2017, Universitatea „Ștefan cel Mare” a obținut venituri 

totale în valoare de 127.147.000 de lei. Din această sumă, 

65.660.000 de lei au reprezentat venituri proprii, respectiv 

38.450.000 de lei fonduri primite de la Ministerul Educației 

Naționale (MEN) și 27.210.000 de lei din taxe. Totodată, 

universitatea suceveană a mai obținut venituri de 8.880.000 de 

lei din activitatea de cercetare științifică, 22.607.000 de lei 

alocații de stat cu destinație specială din Contractul de finanțare 

MEN și 30.000.000 de lei pentru proiecte cu finanțare 

nerambursabilă. 

Cheltuielile USV pe anul 2017 sunt tot de 127.147.000 de lei. 

Din această sumă, 55.690.000 de lei au reprezentat cheltuieli de 

personal, 13.150.000 de lei bunuri și servicii, inclusiv din 

contractele de cercetare, 607.000 de lei ajutoare sociale, 

6.500.000 de lei burse de la MEN, 20.900.000 de lei cheltuieli de 

capital și 30.000.000 de lei cheltuieli pentru proiecte cu finanțare 

nerambursabilă. 

Conform ultimei clasificări efectuate de către Ministerul 

Educației, Universitatea „Ștefan cel Mare” a fost inclusă în 

ultima categorie, respectiv a universităților centrate pe educație. 

Reprezentanții USV au contestat în instanță această clasificare, 

însă în 2014 Înalta Curte de Casație și Justiție a României a dat 

dreptate Ministerului Educației. La începutul acestui an, 



reprezentanții Ministerului au anunțat că pregătesc o nouă 

clasificare a universităților din România, urmând a fi luați în 

calcul noi indicatori. 

Una dintre puținele reușite ale rectorului Valentin Popa este 

locul I obținut de USV în topul brevetelor de invenții. În anul 

2016, OSIM a acordat Universității „Stefan cel Mare” din 

Suceava un număr de 34 de brevete de invenții, față de 13 

brevete la Universitatea „Transilvania” din Brașov și 11 brevete 

Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași. 

Cel mai notabil eșec al rectorului Valentin Popa îl reprezintă 

campusul din Moara, o localitate limitrofă a Sucevei. Acolo, pe 

o suprafață de 30 de hectare de teren urmau să fie construite 

spații de învățământ și de cazare, o bază sportivă pentru fotbal, 

un bazin de înot de dimensiuni olimpice, o sală polivalentă – cu 

suprafețe de joc pentru handbal, volei, baschet, tenis, badminton, 

gimnastică, un complex dendrologic – care trebuia să conțină 

sere, grădină botanică și un parc dendrologic –, laboratoare și 

centre de cercetare și o casă a tineretului. De asemenea, proiectul 

cuprindea și construirea a două cămine studențești cu 300 de 

locuri fiecare, un bloc de apartamente tip ANL, destinat cadrelor 

didactice tinere care lucrează la universitate și o cantină tip 

restaurant cu 200 de locuri pe serie. Proiectul mai prevede 

realizarea unui canal pentru canotaj care să aibă lungimea de 500 

de metri și o grădină japoneză cu un pavilion pentru servitul 

ceaiului și cafelei, dar și o mică grădină franțuzească. 

„Campusul din Moara, aflat la trei kilometri de Campusul I va fi 

construit pe etape, în funcție de priorități, dar și de fondurile de 

care dispunem. Cel mai probabil, în prima fază, vom demara 



lucrările pentru căminele studențești și pentru Casa studenților”, 

declara în anul 2012 Valentin Popa. De atunci și până în prezent 

proiectul n-a înaintat niciun pas. 

Înainte de a ajunge rector la USV, Valentin Popa a ocupat 

funcțiile de director al Departamentului de Calculatoare, 

Electronică și Automatică și de șef al Catedrei de Calculatoare și 

Automatizări, în perioada 2004 – 2011. Valentin Popa este 

doctor în specialitatea Componente, dispozitive și circuite 

electrice. 
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Valentin Popa, noul ministru al Educaţiei, a fost ales rector al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” (USV) din Suceava în 2012. 

Popa a decis să-şi suspende mandatul de rector la USV pe durata 

ministeriatului.  Sub mandatul fostului rector, Adrian Graur, 

universitatea suceveană a cunoscut cea mai mare dezvoltare din 

istorie. La finalul mandatului lui Graur, la USV erau înscrişi 

peste 12.000 de studenţi. În prezent, la Suceava numărul 

studenţilor este de 9.404. Majoritatea elevilor din judeţul 

Suceava evită să-şi continue studiile universitare pe plan local, ei 

optând, în marea majoritate, pentru centrele universitare din Iaşi, 

Cluj-Napoca, Bucureşti sau din străinătate. Dintre cei 9.404 de 

studenţi de la USV, 5.364 plătesc taxă de şcolarizare. În 

momentul în care Valentin Popa a ajuns la conducerea 

universităţii sucevene, studenţii trebuia să scoată din buzunare 

pentru taxa de şcolarizare sume cuprinse între 1.600 şi 2.200 de 

lei. În prezent, taxele de la USV sunt cuprinse între 2.500 şi 



3.750 de lei. 
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Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava responsabil 

cu cercetarea ştiinţifică, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a fost 

propus pentru funcția de ordonator de credite al USV în cadrul 

ședinței Consiliului de Administrație al universității sucevene. 

„În ședința Consiliului de Administrație al USV, care s-a 

desfășurat astăzi, 30 ianuarie 2018, în urma discuțiilor purtate, 

prof. univ. dr. Mihai Dimian, Prorector cu cercetarea științifică, a 

fost propus pentru funcția de ordonator de credite. Senatul 

universității a validat propunerea, aceasta fiind înaintată 

Ministerului Educației Naționale spre a fi emis ordinul 

ministrului de desemnare a ordonatorului de credite al USV”, se 

precizează într-un comunicat de presă al USV. 

Potrivit sursei citate, în contextul preluării funcției de ministru al 

Educației, pe perioada exercitării mandatului în fruntea 

Ministerului Educației Naționale, prof. univ. dr. ing. Valentin 

Popa a fost suspendat din funcția de Rector al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

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. 
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În contextul preluării funcției de ministru al Educației, pe 

perioada exercitării mandatului în fruntea Ministerului Educației 

Naționale, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa a fost suspendat din 

funcția de Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Drept urmare, în ședința Consiliului de Administrație al USV, 

care s-a desfășurat astăzi, 30 ianuarie 2018, în urma discuțiilor 

purtate, prof. univ. dr. Mihai Dimian, Prorector cu cercetarea 

științifică, a fost propus pentru funcția de ordonator de credite. 

Senatul universității a validat propunerea, aceasta fiind înaintată 

Ministerului Educației Naționalem spre a fi emis ordinul 

ministrului de desemnare a ordonatorului de credite al USV. 
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Potrivit unui comunicat de presă al Universității „Ștefan cel 

Mare”, prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, prorector cu cercetarea 

științifică, a fost validat în ședința Consiliului de Administrație 

al USV în funcția de ordonator de credite. 

„În contextul învestirii în funcția de ministru al Educației, 

domnul prof.univ.dr.ing. Valentin POPA a fost suspendat din 

http://www.newsbucovina.ro/


funcția de Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

pe perioada exercitării mandatului. Drept urmare, în ședința 

Consiliului de Administrație al USV, desfășurată ieri, 30 

ianuarie 2018, domnul prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, Prorector 

cu cercetarea științifică, a fost propus pentru funcția de ordonator 

de credite. Senatul universității a validat propunerea, aceasta 

fiind înaintată Ministerului Educației Naționale, care a emis 

ordinul ministrului de desemnare a ordonatorului de credite al 

USV”, se arată în comunicatul USV. 

Mihai DIMIAN este profesor universitar în domeniul inginerie 

electronică și telecomunicații și prorector cu activitatea științifică 

al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  Are o experiență 

de 15 ani în cercetare și predare la universități de prestigiu din 

Statele Unite ale Americii, Franța și Germania, obținând titlul de 

doctor al Universității Maryland, College Park. 

A urmat un program post-doctoral în cadrul Institutului Max 

Planck și a devenit profesor titular și coordonator de doctorat la 

Universitatea Howard din Washington DC. Activitățile de 

cercetare au fost finanțate în cadrul unor proiecte câștigate prin 

competiție în Programul European de Cercetare, Fundația 

Națională de Științe a Statelor Unite ale Americii, Programul de 

cercetare al Armatei Statelor Unite ale Americii, Fonduri 

structurale europene, Programul național de cercetare, fiind 

director sau responsabil la 14 dintre acestea. 

Prof. Univ. dr Mihai Dimian este director științific al Centrului 

integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale 

Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și 

control  dezvoltat printr-un proiect din fonduri europene de 31 



milioane.  Rezultatele sale sunt recunoscute prin numeroase 

citări și premii naționale și internaționale, incluzând Premiul 

pentru cel mai bun profesor în domeniul ingineriei acordat de 

studenții Universității Howard, Washington DC 

(2007), Premiul „Profesor Bologna” (2007, 2016) acordat de 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din 

România, Premiul Academiei Române (2014), Trofeul „Omul 

Timpului” (2015). 
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Educație 

 

Mihai Dimian i-ar putea lua locul lui Valentin Popa la 

conducerea Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Atîta vreme 

cît Valentin Popa este ministru al Educaţiei, acesta nu mai poate 

fi şi rector. Într-un comunicat al USV se arată: „În ședința 

Consiliului de Administrație al USV, care s-a desfășurat astăzi, 

30 ianuarie, în urma discuțiilor purtate, prof. univ. dr. Mihai 

Dimian, prorector cu cercetarea științifică, a fost propus pentru 

funcția de ordonator de credite. Senatul Universității a validat 

propunerea, aceasta fiind înaintată Ministerului Educației 

Naționale spre a fi emis ordinul ministrului de desemnare a 

ordonatorului de credite al USV”. 
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Prorectorul responsabil cu cercetarea în cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” Suceava (USV), prof. univ. dr. Mihai Dimian, 

urmează să preia atribuţiile de ordonator de credite al instituţiei 

academice, după ce rectorul Valentin Popa a fost numit ministru 

al Educaţiei, a anunţat purtătorul de cuvânt al USV Suceava, 
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 Ştefan Purici. 

Dimian a fost propus, marţi, în şedinţa Consiliului de 

Administraţie a acestui for, ordonator de de credite al instituţiei 

academice, iar propunerea a fost validată de Senatul 

Universităţii. Propunerea a fost înaintată Ministerului Educaţiei 

Naţionale în vederea emiterii ordinului de ministru pentru 

desemnarea ordonatorului de credite al USV. 

Rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a preluat marţi 

mandatul de ministru al Educaţiei de la predecesorul său, Liviu 

Pop. Popa este suspendat din funcţia de rector al instituţiei 

academice sucevene pe perioada exercitării mandatului de 

ministru. 

 

 


