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Doliu în mediul academic 

sucevean  

 

Profesorul Mihai Lazăr, fost 

decan al Facultăţii de Istorie 

şi Geografie din cadrul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, a încetat din via-

ţă la vârsta de 71 de ani, după 

o grea şi îndelungată luptă cu 

o boală cronică. Mihai Lazăr 

şi-a început activitatea la Uni-

versitatea suceveană în 1969 

ca asistent universitar stagiar. 

A devenit asistent titular în 

1973, iar trei ani mai târziu a 

obţinut titlul de lector. Între 

1996 şi 2001 a fost şef al Ca-

tedrei de istorie, după care 

prodecan al Facultăţii de Isto-

rie şi Geografie (2001-2004) 

şi, ulterior, decan al acesteia. 

În 2003 a obţinut titlul de 

conferenţiar universitar. 

Conf. univ. dr. Mihai Lazăr 

a însemnat mult pentru Fa-

cultatea de Istorie şi Geo-

grafie a Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava, 

pentru învăţământul acade-

mic, dar şi pentru cercetarea 

istoriei, aproape cinci dece-

nii, păstorind şi povăţuind 

nenumăraţi iubitori şi slujitori 

ai Muzei Clio. Bucuria de a 

sluji istoriei, neamului româ-

nesc, preocuparea pentru stu-

diul istoriei medievale a ro-

mânilor, biblioteca impresio-

nantă pe care o deţinea, îm-

părtăşind cu drag informaţii şi 

noutăţi istorice celor ce-i soli-

citau, au definit sufletul său 

nobil, aplecat spre tot ceea ce 

este frumos şi sfânt. Studiul 

permanent, dar şi memoria 

impresionantă pe care o avea, 

au rodit lucrări istorice de 

valoare, evidenţiind un om de 

cultură foarte profund. Chipul 

senin al dascălului dedicat 

catedrei, bucuria întâlnirii cu 

studenţii, cu foştii studenţi, 

atitudinea sociabilă şi des-

chisă pentru toţi cei care îi 

deschideau uşa, răbdarea cu 

care era înzestrat, l-au făcut 

să fie iubit, căutat şi urmat de 

mulţi dintre foştii studenţi şi 

colegi.   

  

Ziua Culturii Naţionale la 

USV 

 

În cadrul acestui eveniment 

organizat la USV sub generi-

cul „Omagiu Poetului”, un 

grup de studenţi şi cadre 

didactice a depus jerbe de 

flori la bustul poetului Mihai 

Eminescu, aflat în proximi-

tatea Teatrului municipal. Bi-

blioteca USV, împreună cu 

Centrul de Reuşită Universi-

tară al USV, au organizat, la 

ora 11:00, în Sala 302, Corp 

A, un Medalion Eminescu, 

intitulat „Când privesc zilele 

de-aur…”, moderat de conf. 

univ. dr. Vasile Ilincan, la 

care au fost invitaţi Dumitru 

Brădăţan, Constantin Hrehor 

– membri ai Uniunii Scriito-

rilor din România, profesorii 

Ionel Hergheligiu şi Valer Ni-

chitean, urmat de vernisajul 

expoziţiei „Eminescu în Bi-

blioteca USV”. La Facultatea 

de Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării s-a desfășurat masa 

rotundă „Eminescu în limbile 

lumii” (ediţia a II-a), mo-

derată de lector univ. dr. 

Daniela Hăisan, cu partici-

parea prof. univ. dr. Albumiţa 

Muguraş Constantinescu, co-

ordonator al masteratului in-

ternaţional cu diplomă dublă 

Teoria şi practica traducerii, 

lector univ. dr. Gina Puică, 

responsabila Lectoratului de 

limbă română de la Univer-

sitatea „Yurii Fedkovici” din 

Cernăuţi, lector univ. dr. 

15 ianuarie 2018 
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Raluca Dimian. Prof. univ. dr. 

Sanda-Maria Ardeleanu şi 

conf. univ. dr. Olga Gance-

vici au prezentat volumele 

„Mihai Eminescu-anii 1883-

1889” şi „Preţul poeziei”, 

semnate de Doina Cosman şi 

Bogdan C. S. Pîrvu. Un reci-

tal de poezie eminesciană în 

limbile lumii a fost susţinut 

de studenţi ai Facultăţii de 

Litere şi Ştiinţe ale Comu-

nicării, sub coordonarea conf. 

univ. dr. Mariana Boca. 

 

Pisica verde, noul spectacol 

Fabulinus 

 

Trupa de teatru studențesc 

Fabulinus a revenit pe scena 

USV cu spectacolul „Pisica 

Verde”, de Elise Wilk. „Ți-ai 

imaginat vreodată o pisică 

verde? Să ştii că e o chestie 

cât se poate de frumoasă, 

crede-mă pe cuvânt. Nu ştiu 

cum să-ţi explic. Imaginează-

ţi o pisică normală. Cu dungi 

sau simplă. Și după aia 

gândeşte-te la aceeaşi pisică, 

numai că verde. Arată super 

mişto, cumva ireal.” (Pisica 

verde, de Elise Wilk) Născută 

la Brașov, Elise Wilk este un 

nume reprezentativ al scenei 

contemporane de teatru. 

Spectacole pe textele ei au 

fost montate în teatre din 

București, Iași, Cluj-Napoca, 

Timișoara, Sibiu, Târgu Mu-

reș, Craiova, dar și în străi-

nătate. Dramaturgia ei se 

adresează în special publi-

cului tânăr, principalele teme 

abordate în scrierele sale fiind 

adolescența, singurătatea, 

dragostea sau familia. Este 

cunoscută în special pentru 

piesa de teatru Pisica verde, 

scrisă în 2012 și tradusă deja 

în 7 limbi străine, jucată cu 

succes atât în cel mai mare 

teatru din Elveția, Schau-

spielhaus din Zürich, cât și în 

Teatrul Luceafărul din Iași, 

sau montată la Teatrul Națio-

nal Radiofonic din București 

ori la postul național de radio 

elvețian, SRF. „Povestea va 

exista mereu. Se va schimba 

doar felul în care va fi spusă.” 

(Elise Wilk) Spectacolul 

Teatrului Studențesc Fabuli-

nus, în care actorii s-au 

adresat direct publicului, na-

rează povestea unor tineri 

care împărtășesc o experiență 

majoră, care le va schimba 

viața pentru totdeauna, o 

poveste despre evadarea din 

cotidian în realități paralele. 

Cosmin Panaite, actor al 

Teatrului Municipal „Matei 

Vişniec” Suceava, este re-

gizorul și coordonatorul aces-

tui proiect realizat de 

Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava și Casa de 

Cultură a Studenților Su-

ceava. Distribuția specta-

colului: Teona Stavarachi, 

Lilian-Mihai Nistor, Carolina 

Neagu, Artiom Creț, Lu-

minița Andruh, Ludmila 

Mihai, Felicia Malai, Bianca 

Avram.  

 

 

Studenți USV pe podium la 

Campionatul Național Uni-

versitar de Atletism 

 

Cinci studenți ai Universității 

„Ștefan cel Mare” din Su-

ceava au obținut rezultate 

deosebite la Campionatul 

Național Universitar de Atle-

tism 2018, care s-a desfășurat 

la Bacău, eveniment care a 

aliniat la start un număr de 21 

de universități din România. 

Cea de a XXIII-a ediție a 

Campionatului Național 

Universitar de Atletism a fost 

organizată de Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Ba-

cău, cu sprijinul Ministerului 

Educației Naționale și al 

Federației Sportului Școlar și 

Universitar. La întrecerea din 

acest an, atleții au luat startul 

în 13 probe la feminin și 13 

probe la masculin, la care au 

participat un număr de 110 

studenți și 20 de cadre didac-

tice. La finalul desfășurării 

tuturor probelor de concurs, 

Universitatea „Ștefan cel 

18 ianuarie 2018 
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Mare” din Suceava a urcat pe 

podium, obținând locul III, cu 

trei medalii de aur și două 

medalii de argint. Studenții 

USV, antrenați de Costian 

Daniela și Mihalescu Radu, 

au obținut trei locuri I și două 

locuri II. Lenuța Burueană s-a 

clasat pe locul I la proba 

greutate, 16 metri şi 7 centi-

metri a fost rezultatul care i-a 

asigurat Lenuţei Burueană 

primul loc pe podiumul de 

premiere în secţiunea de 
aruncare a greutăţii (bilă de 4 

kilograme); Marius Mustață, 

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.   

 

Prof. univ. dr. Mihai DIMI-

AN, ordonator de credite al 

USV 

 

În contextul învestirii în 

funcția de ministru al 

Educației, domnul prof. univ. 

dr. ing. Valentin POPA a fost 

suspendat din funcția de 

Rector al Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava pe 

perioada exercitării manda-

tului. Drept urmare, în ședința 

Consiliului de Administrație 

al USV, domnul prof.univ.dr. 

Mihai DIMIAN, Prorector cu 

cercetarea științifică, a fost 

propus pentru funcția de 

ordonator de credite. Senatul 

universității a validat pro-

punerea, aceasta fiind înain-

tată Ministerului Educației 

Naționale, care a emis ordinul 

ministrului de desemnare a 

ordonatorului de credite al 

USV. Domnul Mihai DIMI-

AN este profesor universitar 

în domeniul inginerie elec-

tronică și telecomunicații și 

prorector cu activitatea știin-

țifică al Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava. Are o 

experiență de 15 ani în cer-

cetare și predare la uni-

versități 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 com-

petiție în Programul European 

de Cercetare, Fundația 

Națională de Științe a Statelor 

Unite ale Americii, Progra-

mul de cercetare al Armatei 

Statelor Unite ale Americii, 

Fonduri structurale europene, 

Programul național de 

cercetare, fiind director sau 

responsabil la 14 dintre aces-

tea. Domnul Dimian este 

director științific al Centrului 

integrat de cercetare, dez-

voltare și inovare pentru 

Materiale Avansate, Nanoteh-

nologii și Sisteme Distribuite 

30 ianuarie 2018 
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de fabricație și control  

dezvoltat printr-un proiect din 

fonduri europene de 31 mili-

oane lei. Rezultatele sale sunt 

recunoscute prin numeroase 

citări și premii naționale și 

internaționale, incluzând Pre-

miul pentru cel mai bun 

profesor în domeniul ingine-

riei acordat de studenții 

Universității Howard, Wash-

ington DC (2007), Premiul 

„Profesor Bologna” (2007, 

2016) acordat de Alianța Na-

țională a Organizațiilor Stu-

dențești din România, Pre-

miul Academiei Române 

(2014), Trofeul „Omul Tim-

pului” (2015).  

 

 

Legislație 

 

Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 

din 03 ianuarie 2018.  

 

Legea nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 5 din 03 ianuarie 2018.  

 

Legea nr.276/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul 

acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind 

sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, 

precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 3 din 03 ianuarie 2018.  

 

Ordinul nr.5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 

exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în 

entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației 

Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, și a Cartei Auditului Intern aplicabile 

Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 2 din 03 ianuarie 2018.  

 

Hotărârea nr.915/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 

pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și 

a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 11 ianuarie 2018.  

 

Hotărârea nr.1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii 

de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 11 ianuarie 2018.  

 

Ordinul 5675/ 2017 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între ciclurile de studii 

universitare și numărul de locuri - granturi de studii (anul 1) finanțare de la bugetul de stat din 

instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2017-2018, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr.55 din 18.01.2018. 

 

Hotărârea nr.8/ 2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 

pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-

2020 (PNCDI III), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 22 ianuarie 2018.  

 

Legea nr.10/ 2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor 

externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare 
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teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 

08 ianuarie 2018.  

 

Legea nr.11/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 22 din 10 ianuarie 2018.  

 

Ordinul nr.3/ 2018 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului – 2018, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 57 din 19 ianuarie 2018.  

 

Ordonanța de urgență nr.2/ 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 31 ianuarie 

2018.  

 

Hotărâre de Guvern nr. 34/ 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de 

muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională 

de funcţii bugetare „Învăţământ”, publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din data de 31.01.2018 

 

Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de pregătire profesională și înregistrarea 

acestora în Registrul Național al Calificărilor Profesionale din Educație (RNCPE), publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 23 ianuarie 2018.  

 

Ordin MEN nr. 3118/29.01.2018 privind suspendarea domnului prof. univ. dr. Valentin POPA 

din funcţia de rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, pe perioada exercitării 

funcţiei de Ministru al Educaţiei Naţionale  

 

Ordin MEN nr. 3132/30.01.2018 privind desemnarea domnului prof. univ. dr. Mihai DIMIAN 

în funcţia de ordonator de credite al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, pe perioada 

suspendării domnului prof. univ. dr. ing. Valentin POPA din funcţia de rector al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava ca urmare a exercitării funcţiei de Ministru al Educaţiei 

Naţionale.  

 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr.1/ 18 ianuarie 2018 cu privire la alegerea Vicepreședintelui Senatului Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr.2/ 18 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

evaluarea studenților (R12). 

 

Hotărârea nr.3/ 18 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind 

activitatea profesională a studenților (R05). 

 

Hotărârea nr.4/ 18 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de organizare 

și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor (R54). 

 

Hotărârea nr.5/ 18 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea metodologiilor privind organizarea şi 

desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018. 
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Hotărârea nr.6/ 18 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri bugetate 

disponibile la nivelul Universității pentru studii universitare de licență, an universitar 2017-

2018. 

 

Hotărârea nr.7/ 18 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat pentru 

studii universitare de licență, anul I de studii, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, an universitar 2017-2018. 

 

Hotărârea nr.8/ 18 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat pentru 

studii universitare de licență, anul II de studii, în cadrul Facultății de Științe Economice și 

Administrație Publică, an universitar 2017-2018 (anulată). 

 

Hotărârea nr.9/ 18 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea de principiu pentru înființarea unui nou 

program de studii universitare de licență în cadrul Facultăţii de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr.10/ 18 ianuarie 2018 privind aprobarea ca doamna conf. univ. dr. ing. Silvia 

MIRONEASA să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV 

(Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate și Inginerești).  

 

Hotărârea nr.11/ 18 ianuarie 2018 privind aprobarea ca domnul conf. univ. dr. Florin 

PINTESCU să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD-USV 

(Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane). 

 

Hotărârea nr.12/ 18 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare 

în vederea evaluării periodice de către ARACIS.  a programului de studii universitare de licență 

Geografia turismului din cadrul Facultăţii de Istorie și Geografie. 

 

Hotărârea nr.13/ 18 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea alocării sumei de 2400 lei pentru 

sprijinirea organizării Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică. 

 

Hotărârea nr.14/ 30 ianuarie 2018 cu privire la avizarea propunerii de desemnare a 

ordonatorului de credite al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pe durata suspendării 

din funcția de rector a domnului prof. univ. dr. ing. Valentin POPA. 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 1/9 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea investiției în vederea reabilitării 

Terenului de Sport al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.  

 

Hotărârea nr. 2/ 9 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea investiției în vederea realizării 

Instalației de ventilație și climatizare la Corpul E al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava. 

 

Hotărârea nr. 3/16 ianuarie 2018 cu privire la acordarea unor burse sociale ocazionale pentru 

maternitate.  

 

Hotărârea nr. 4/25 ianuarie 2018 cu privire la actualizarea documentației nr 518/2017 pentru 

Reabilitarea clădirii și refuncționalizarea podului căminului studențesc nr.1 al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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Hotărârea nr. 5/ 30 ianuarie 2018 cu privire la avizarea propunerii de numire a ordonatorului de 

credite al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pe durata suspendării din funcția de 

rector a domnului prof. univ. dr. ing. Valentin POPA. 
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