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Aseară, echipa de handbal seniori a Universității Suceava a 

reînceput meciurile oficiale pe acest an din Liga Națională pe 

terenul uneia din candidatele la titlu, CSM București. La capătul 

a două reprize total diferite, sucevenii au pierdut la trei goluri 

diferență, 21 – 24, după ce la pauză bucureștenii aveau o 

diferență de nu mai puțin de nouă goluri. Partida a început într-o 

notă de echilibru, dar treptat, pe fondul multor greșeli ale 

sucevenilor, mai ales la finalizare, gazdele s-au distanțat la patru 

goluri, 8 – 4, moment în care Adi Chiruț a cerut timp de odihnă. 

Din păcate, până la finalul reprizei, apărarea suceveană a fost 

depășită foarte ușor, poarta aproape n-a existat, graba de a marca 

foarte rapid a adus multe greșeli, iar bucureștenii au profitat și au 

marcat de șase ori, în ultima fază Petrea stabilind scorul după 30 

de minue, 18 – 9. Partea a doua a început cu o perioadă de cinci 

minute fără gol, dar și cu o echipă a Sucevei total schimbată, 

mult mai agresivă în apărare, dar și mai exactă pe finalizare, în 

poartă intrând veteranul Iulian Andrei, care a închis mult mai 

bine poarta. Studenții au profitat de două eliminări din tabăra 

adversarilor și în minutul 43 s-au apropiat la doar patru goluri, 

după 7 marcate și doar două primite, scor 20 – 16, moment în 

care gazdele au cerut time-out. Sucevenii s-au apropiat și la trei 

goluri, dar gazdele au reușit să-și conserve avantajul, profitând și 



de o eliminare, iar Târzioru a avut ultima aruncare, dar a fost 

faultat și n-a mai vrut să tragă în zid, scor final 24 – 21, pentru 

CSM București.   

„A fost un meci din care ar trebui să învățăm multe. Prima 

repriză n-am existat, jucătorii intrând în teren cu gândul la 

înfrângere și asta s-a văzut în joc. Apărarea noastră nu le-a pus 

probleme adversarilor, iar poarta nu ne-a ajutat, aici văzându-se 

lipsa de experiență. În partea a doua, echipa a făcut exact jocul 

pe care mi-l doresc, dar diferența de 9 goluri era greu de 

remontat și oricum nu meritam punct sau puncte”, a explicat 

antrenorul Adrian Chiruț. 

Duminică, de la ora 18.00, echipa CSU Suceava va evolua 

pentru prima dată în fața propriilor suporteri în 2018, într-o 

partidă cu Poli Timișoara.    

 

 

 

Adelina 

Talplariu 

 

 

 

Mihai Dimian a fost 

numit ordonator de 

credite al Universității 

din Suceava 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.20 

 

Prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, prorector responsabil de 

activitatea de cercetare în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV), va fi ordonator de credite al instituţiei, potrivit 

unui ordin emis de ministrul Educaţiei. 

Acesta va fi rector interimar al Universităţii pe perioada 

exercitării mandatului profesorului univ. dr. ing. Valentin Popa 

în fruntea Ministerului Educaţiei.  

Reamintim că în şedinţa Consiliului de Administraţie al USV, 

desfăşurată marţi, 30 ianuarie, Mihai Dimian a fost propus 

pentru funcţia de ordonator de credite, Senatul universităţii 



validând propunerea. 

Mihai Dimian este profesor universitar în domeniul inginerie 

electronică şi telecomunicaţii. Are o experienţă de 15 ani în 

cercetare şi predare la universităţi de prestigiu din Statele Unite 

ale Americii, Franţa şi Germania, obţinând titlul de doctor al 

Universităţii Maryland, College Park, SUA. A urmat un program 

post-doctoral în cadrul Institutului Max Planck şi a devenit 

profesor titular şi coordonator de doctorat la Universitatea 

Howard din Washington DC. Activităţile de cercetare au fost 

finanţate în cadrul unor proiecte câştigate prin competiţie în 

Programul European de Cercetare, Fundaţia Naţională de Ştiinţe 

a Statelor Unite ale Americii, Programul de cercetare al Armatei 

Statelor Unite ale Americii, Fonduri structurale europene, 

Programul naţional de cercetare, fiind director sau responsabil la 

14 dintre acestea. 

Dimian este director ştiinţific al Centrului integrat de cercetare, 

dezvoltare şi inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii 

şi Sisteme Distribuite de fabricaţie şi control dezvoltat printr-un 

proiect din fonduri europene de 31 de milioane de lei. 

Rezultatele sale sunt recunoscute prin numeroase citări şi premii 

naţionale şi internaţionale, incluzând Premiul pentru cel mai bun 

profesor în domeniul ingineriei acordat de studenţii Universităţii 

Howard, Washington DC (2007), Premiul „Profesor Bologna” 

(2007, 2016) acordat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor 

Studenţeşti din România, Premiul Academiei Române (2014), 

Trofeul „Omul Timpului” (2015).   
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Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava responsabil 

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

numit ordonator de credite al USV, în urma unui ordin emis de 

Ministerul Educației Naționale. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, în ședința Consiliului 

de Administrație al USV, de marți, 30 ianuarie 2018, 

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”, arată sursa 

citată. 

În comunicatul transmis se menționează că Mihai Dimian este 

profesor universitar în domeniul inginerie electronică și 

telecomunicații și prorector cu activitatea științifică al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  El 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. 

De asemenea, 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). 

Reamintim că în contextul învestirii în funcția de ministru al 

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

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

pe perioada exercitării mandatului. 
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Sportivii de la USV Suceava s-au întors cu cinci medalii de la 

Campionatele Naţionale Universitare care au avut loc la sfârşitul 

săptămânii trecute în sala din Bacău, în prezenţa a 260 de 

participanţi de la 63 de structuri sportive. 

„Studenţii” suceveni au urcat pe podiumul de premiere la marş şi 

aruncarea greutăţii, unde au cucerit trei titluri de campioni, iar în 

alte două rânduri au ocupat locul secund. 

Cu un rezultat de 18 metri şi 56 de centrimentri, Marius 



Musteaţă a cucerit medalia de aur la aruncarea greutăţii, probă în 

care a fost urmat de colegul său de la Universitatea “Ştefan cel 

Mare”, Andrei Firfirică. La feminin, titlul naţional universitar în 

proba de aruncarea greutăţii i-a revenit tot unui sportiv pregătit 

de Ioan Zanfirache la USV, este vorba de Lenuţa Burueană, cu o 

performanţă de 15 metri şi 71 centrimetri. 

Colecţia de medalii a atleţilor de la Universitatea „Ştefan cel 

Mare” a fost completata de Andrei Gafiţa, care a cucerit din nou 

aurul în proba de 5.000 de metri marş cu timpul de 21 de minute, 

37 de secunde şi 79 de sutimi, sportivul descoperit de Radu 

Mihalescu fiind secondat pe podium de un alt sucevean, este 

vorba de Natanel Rotaru. 
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Cinci studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au 

obținut rezultate deosebite la Campionatul Național Universitar 

de Atletism 2018 ce s-a desfășurat, la Bacău, în perioada 26 – 28 

ianuarie a.c.. 

Potrivit unui comunicat de presă al USV, cea de-a 23-a ediție a 

Campionatului Național Universitar de Atletism a fost 

organizată de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu 

sprijinul Ministerului Educației Naționale și al Federației 

Sportului Școlar și Universitar. 

Astfel, la finalul desfășurării tuturor probelor de concurs, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a urcat pe podium, 

obținând locul III. 

De asemenea, studenții USV, antrenați de Costian Daniela și 



Mihalescu Radu, au obținut trei locui I și două locuri II. 

Lenuța Burueană  s-a clasat pe locul I la proba greutate, Marius 

Musteață pe locul I la proba greutate, Alin Firfirică pe locul II la 

proba greutate, Andrei Gafița pe locul I la proba marș, iar 

Natanael Rotaru pe locul II la proba marș. 

Delegat din partea USV la această competiție a fost conf. univ. 

dr. Elena Vizitiu, campioană balcanică, națională și 

internațională la atletism.  

 

 


