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- Cea de-a XV-a ediție 
locală a Olimpiadei 
Naţionale a 
Economiștilor în 
Formare, găzduită 
de USV 

suceavalive.ro 
19.05.21 

- În dinamica economiei regionale, Facultatea de Științe Economice și 
Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava urmărește, cu consecvență, stimularea performanțelor în 
pregătirea profesional-ştiinţifică a studenţilor economiști, având ca 
deziderat major aprofundarea competențelor de cercetare în domeniul 
științelor economice, concomitent cu dezvoltarea aptitudinilor 
profesionale, comunicarea în cadrul colectivelor de lucru şi cultivarea 
spiritului competițional. 
Sub auspiciile Asociației Facultăților de Economie din România (AFER), 
centrul universitar sucevean a găzduit, în perioada 10 -17 mai 2021, cea 
de-a XV-a ediție locală a Olimpiadei Naţională a Economiștilor în 
Formare (ONEF). Olimpiada a constat într-o competiție de comunicări 
științifice, organizată pe două secțiuni distincte, masterat și licență. 
Cele două articole științifice premiate la secțiunea masterat au fost: 
Model econometric de evaluare a goodwill-ului pentru companiile care 
aplică raportarea integrată – elaborat de Ana-Maria Sandulachi și 
Anda·Larisa Ivaniuc, de la programul de studiu Contabilitate, Audit 
Financiar și Expertiză Economică, sub coordonarea lect. dr. Marius 
Ciubotariu și asist. dr. Gabriela Cosmulese, și Conceptualizarea unui 
model econometric de evaluare a prețurilor de transfer în funcție de 
indicele de localizare geografică – elaborată de Paula Croitor și 
Alexandru Constantin Daniel, de la programul de studiu Contabilitate, 
Audit Financiar și Expertiză Economică,  sub coordonarea lect. univ. dr. 
Anamaria Geanina Macovei și conf. dr. Marian Socoliuc. 
La secțiunea licență, au fost premiate următoarele articole științifice: 
Tranziția de la industria 4.0 la industria 5.0. Cei 4C ai schimbării 
economice globale – elaborat de Alexandra Veronica Ungureanu, de la 
programul de studiu Economie Generală și Comunicare Economică, sub 
îndrumarea prof. dr. Carmen Eugenia Nastase, și Percepția generațiilor 
Y și Z privind procesul digitalizării contabilității – elaborat de Alexandru 
Cojocari și Iulian Dascălu, de la programul de studiu Contabilitate și 
Informatică de Gestiune, sub îndrumarea prof. dr. Veronica Grosu și lect. 
univ. dr. Anamaria Geanina Macovei. 

newsmoldova.ro 
19.05.21 



Cele 4 lucrări vor reprezenta Facultatea de Științe Economice și 
Administrație Publică la fazele naționale ale competițiilor din cadrul 
Olimpiadei, la Academia de Studii Economice din București – secțiunea 
masterat, respectiv Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – secțiunea 
licență. 

Sandrinio 
Neagu 

Premii pentru trei 
masterande ale 
Universității „Ștefan 
cel Mare” la o 
conferință națională 
studențească 

monitorulsv.ro 
19.05.21 

- Trei masterande ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au 
obținut premii la conferința națională studențească PERFORMED – 
„Performanță și calitate în educație”, ediția a X-a. Concursul s-a derulat 
online și a fost organizat de Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
iar în afara masteranzilor suceveni au mai participat studenți de la 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea „Babes 
Bolyai”. Clapona Simona Anton (Delibaș) a obținut premiul I, Anca 
Maria  Pînzariu (Grigoraș) a luat premiul III, în timp ce Geogiana Elena 
Pădurariu a fost recompensată cu mențiune. Cele trei studente au fost 
coordonate de conf. univ. dr. Otilia Clipa și de lector univ. dr. Diana Duca, 
de la Facultatea de Științe ale Educației. Masterandele au propus lucrări 
de cercetare cu subiecte actuale și prioritare pentru educație, privind 
integrarea tehnologiilor informaționale în procesul didactic, rolul 
activităților ludice pentru preșcolari, precum și fenomenul anxietății 
legate de testare și creșterea rezilienței elevilor în contextul evaluării 
școlare. Lucrările au fost foarte apreciate pentru tematică, pentru partea 
teoretică foarte bine documentată și, mai ales, pentru partea de analiză 
statistică realizată. Evenimentul a avut un impact pozitiv în rândul 
studenţilor Facultăţii de Ştiinţe ale Educației, care au susținut 
rezultatelor propriilor cercetări și au interacționat cu studenții din 
celelalte universități, luând contact cu teme de cercetare actuale. 
„Premiile obținute de masterandele USV validează, din nou, calitatea 
formării din învățământul educațional sucevean. În plus, participarea la 
această conferinţă a permis consolidarea parteneriatelor între studenții 
Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava și cei ai universităților 
participante, parteneriate care vizează colaborarea în cadrul unor 
proiecte de formare și de cercetare din domeniul educațional”, se arată 
într-un comunicat al USV. 

stirisuceava.net 
18.05.21 
newsmoldova.ro 
19.05.21 

- Vocea unitară a 
mediului academic 
la ROA SHOW 2021 

roaliment.ro 
18.05.21 

- Ținând cont de viteza schimbărilor economiei de piață și la RO.aliment 
SHOW ne dorim să facilităm comunicarea dintre mediu academic și 
mediu profesional inserând în programul conferinței online 6 prezentari 
susținute de reprezentanții mediului academic. 



Învățământul superior nu este doar un proces de instruire ci și un 
program complex în care profesorii și studenții își dau concursul pentru 
a forma specialiștii de mâine motiv pentru care Fundatia Dan Voiculescu 
împreună cu Asociația NNS – Nutriție Nutrienți Sănătate oferă 
participarea gratuită pentru studenți, însă înscrierea se poate face doar 
în baza completării acestui formular.(…) 
Prezentări ale reprezentanților facultăților de profil din România: 
Îmbunătățirea calității produselor de panificație prin utilizarea de făină 
de leguminoase germinate | 20 mai, 17:15 | Denisa Atudorei, Student 
doctorand în anul II la Facultatea de Inginerie Alimentară - Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava 
Borhotul de malț în industria de panificație și a produselor făinoase | 20 
mai 2021 – Ancuța Chetrariu, Doctorand  - Facultatea de Inginerie 
Alimentară, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Îmbunătățirea calității produselor de panificație prin utilizarea de făină 
de leguminoase germinate 
Adaptarea produselor alimentare tradiţionale la nevoile fiziologice ale 
organismului uman, la dorinţele şi preferinţele consumatorului modern 
se poate realiza prin obținerea de către procesatorii din domeniu a unor 
produse finite cu o valoare nutritivă ridicată. În această categorie se 
încadrează și produsele de panificație îmbunătățite din punct de vedere 
nutrițional prin adaos de făină de leguminoase germinate (fasole, linte, 
lupin, năut, soia). 
Prin prisma conturării efectului pozitiv al procesului de germinare 
asupra profilului nutrițional al leguminoaselor (creșterea 
biodisponibilității unor minerale, scăderea cantității factorilor 
antinutritivi etc.) și al adaosului de făină de leguminoase germinate în 
rețeta de fabricație a produselor de panificație se dorește creșterea 
numărului de consumatori din toate categoriile de vârstă, cu precădere a 
celor care își doresc să opteze pentru un stil de viață sănătos sau care se 
confruntă cu diferite carențe. 
Descoperim împreună pe 20 mai, ora 17:15, cu ajutorul Denisei Atudorei, 
student doctorand în anul II în domeniul Ingineria Produselor 
Alimentare, Facultatea de Inginerie Alimentară, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava. Această prezentare este finanțată de un grant al 
Ministerului Român al Educației și Cercetării, CNCS—UEFISCDI, număr 
proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-0892 în cadrul PNCDI III. 
Denisa Atudorei este student doctorand în anul II în domeniul Ingineria 
Produselor Alimentare, Facultatea de Inginerie Alimentară, 



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Este absolventă din anul 
2017 a programului de studii de licență Ingineria Produselor Alimentare 
și din anul 2019 a programului de studii de master Management în 
Industria Alimentară, Alimentație Publică și Nutriție Specială, din cadrul 
Facultății de Inginerie Alimentară, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. Tema tezei de doctorat, „Cercetări privind utilizarea făinurilor 
din leguminoase germinate în panificație”, sub coordonarea doamnei 
prof. univ. dr. ing. Georgiana Gabriela Codină, are în vedere obținerea de 
produse de panificație îmbunătățite din punct de vedere calitativ prin 
adaos de făină de leguminoase germinate (fasole, linte, lupin, năut, soia). 
În prezent Denisa Atudorei este membră în două proiecte derulate în 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. A diseminat rezutatele 
cercetărilor efectuate pe această temă prin publicarea a trei articole ISI 
și prin participarea la două conferințe internaționale. 
Borhotul de malț în industria de panificație și a produselor făinoase 
Borhotul de malţ deţine ponderea cea mai mare din totalul 
subproduselor rezultate de la fabricarea berii sau a whisky-ului şi este 
utilizat la noi în ţară, datorită valorii nutritive ridicate, numai la furajarea 
animalelor prin livrarea acestuia în stare brută. 
Ancuța Chetrariu, doctorand Facultatea de Inginerie Alimentară, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, va prezenta lucrarea de mai 
sus in ziua de 20 mai, în cadrul webinarului de dicat panificației si 
dulciurilor. 

- Sediul Facultății de 
Medicină, la mâna 
Consiliului Județean 

intermediatv.ro 
18.05.21 

Actualitate Construirea sediului Facultății de Medicină depinde de sprijinul pe care 
Universitatea „Ștefan cel Mare” îl va primi din partea Primăriei și 
Consiliului Județean Suceava. Rectorul Valentin Popa a avut o întâlnire 
cu arhitectul-șef al județului pentru a identifica o suprafață de teren 
potrivită pentru ridicarea clădirii în curtea Spitalului Județean „Sf. Ioan 
cel Nou”. Pe de altă parte, conducerea instituției academice a anunțat că 
nu renunță nici la varianta de extindere a corpului E în parcarea de lângă 
Direcția Silvică. 

N.B. Universitatea 
Suceava, între cele 
care „susţin deschis” 
demersurile 
ministrului Mediului 
pentru un 
management 
cinegetic coerent 

crainou.ro 
18.05.21 

- Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, alături de Universitatea 
„Transilvania” din Braşov, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi şi Universitatea din Oradea, care 
au programe sau specializări în silvicultură, au anunţat recent că şi-au 
asumat un punct de vedere comun şi susţin demersurile ministrului 
Mediului, Tanczos Barna, pentru un management cinegetic coerent. 



Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunţat săptămâna trecută, într-o 
conferinţă de presă, că ministerul va căuta soluţii pentru a plăti serviciile 
publice prestate de asociaţiile de vânători, spunând că în domeniul faunei 
„tot ce avem în ţară li se datorează”. 
Potrivit documentului, „Fauna de interes cinegetic este resursă naturală 
regenerabilă, bun public de interes naţional şi internaţional” (Legea 
407/2006 cu modificările şi completările ulterioare). 
Din punctul de vedere al mărimii efectivelor, speciile sălbatice de interes 
cinegetic pot fi încadrate în trei mari categorii: 
Specii pe care efectivele reale, densitatea, arealul ocupat şi dinamica 
populaţiei le încadrează într-un „statut nefavorabil de conservare”. 
Acestea trebuie protejate, integral sau parţial. Numărul de exemplare al 
acestor specii trebuie monitorizat în permanenţă, utilizând metodologii 
consacrate, care sunt uzitate la nivel european/mondial, şi sunt necesare 
măsuri de conservare şi protecţie a exemplarelor şi a habitatului 
acestora. 
Specii la care efectivele reale sunt apropiate de efectivele optime se 
încadrează într-un „statut favorabil de conservare”. Aceste specii fac 
obiectul gestionării durabile a vânatului, în baza lucrărilor 
anuale/sezoniere de evaluare a numărului de exemplare din fiecare 
specie, pentru fiecare fond cinegetic. În cazul acestor specii, poate fi 
recoltat, anual, un număr de exemplare aproximativ egal cu sporul 
natural al speciei respective. Sporul natural a fost stabilit, în urma 
multiplelor cercetări ştiinţifice de specialitate, de institute de cercetare 
de profil. La aceste specii, perenitatea este asigurată prin gestionare 
durabilă implementată prin legi, regulamente, norme şi instrucţiuni. 
Specii la care efectivele sunt mult mai mari decât cele optime. Aceste 
specii se înmulţesc excesiv, pot deveni invazive, în detrimentul speciilor 
din categoriile anterioare, sau pot deveni periculoase pentru 
comunităţile umane.[...] 
Nu în ultimul rând, se arată în documentul comun, trebuie ţinut cont de 
specificul românesc şi nu trebuie uitate tradiţiile vânătoreşti de la noi. 
Caracteristicile masivelor păduroase din România, mentalităţile, 
credinţele şi datinile comunităţilor umane din Carpaţii româneşti 
creează un context aparte, care trebuie să influenţeze calea de urmat 
pentru un management cinegetic armonios al faunei de interes cinegetic. 
Nu trebuie uitat echilibrul agro-silvo-cinegetic. În lipsa managementului 
cinegetic nu se poate face agricultură, pomicultură, viticultură, 
apicultură sau zootehnie fără pagube imense. 



De asemenea, trebuie prezentate şi opiniei publice toate faţetele 
managementului faunei sălbatice, explicându-se, într-o formă uşor 
accesibilă, raţiunile ecologice şi economice pentru un management 
proactiv, cu implicaţii ecologice, economice şi sociale pozitive. 
„Prin urmare, susţinem deschis demersurile domnului ministru al 
Mediului, Tanczos Barna, pentru un management cinegetic coerent. O 
gestiune cinegetică raţională presupune un ansamblu de măsuri unitare 
de îngrijire şi ocrotire, finalizată cu obţinerea de beneficii pentru 
societate, având siguranţa perenităţii populaţiilor faunei” se precizează 
în finalul documentului semnat de universităţile din România care au 
program de studiu sau specializare în silvicultură. 

N.B. Potrivit şefului 
administraţiei 
judeţene Sediul 
facultăţii de 
medicină trebuie să 
fie în curtea SJU şi 
aproape de USV 

crainou.ro 
18.05.21 

- Gheorghe Flutur a anunţat că sunt mai multe variante pentru ca sediul 
viitoarei facultăţi să se construiască în curtea Spitalului Judeţean 
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat, 
joi, la News Bucovina, că este convins că va fi găsită cea mai bună soluţie 
pentru construirea sediului viitoarei facultăţi de medicină în apropierea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU). 
El a spus că a rugat conducerea Spitalului Judeţean să caute un teren 
pentru această facultate în incinta unităţii. 
„Dacă tot facem un efort, această facultate trebuie să fie în curtea 
Spitalului Judeţean şi aproape de celelalte clădiri ale Universităţii 
«Ştefan cel Mare»” a spus Flutur. 
El a menţionat că, în cursul zilei de joi, arhitectul-şef al judeţului, 
împreună cu managerul SJU Suceava, a vizionat terenul din zonă, 
precizând că sunt deja câteva variante de lucru 
„Eu am toată deschiderea să găsim soluţia cea mai bună” a declarat 
preşedintele CJ Suceava. 
Gheorghe Flutur a spus că l-a asigurat pe rectorul USV, Valentin Popa, 
că va fi găsit terenul respectiv, aşa cum a fost transferat terenul pe care 
astăzi este corpul E al USV. 
„L-am asigurat şi pe domnul rector Popa că, aşa cum Gheorghe Flutur, 
când era director la Direcţia Silvică în 1997-1998, a semnat şi a transferat 
terenul de la Direcţia Silvică la Universitate pentru a face corpul E, tot 
aşa vom găsi şi acum un loc să facem facultatea de medicină” a declarat 
preşedintele CJ Suceava. 
El a mai spus că îşi doreşte ca Spitalul Judeţean Suceava să devină foarte 
repede un spital clinic universitar, iar fără o facultate de medicină aşa 
ceva nu este posibil. 



„Am văzut că şi Universitatea vrea. Dacă şi noi vrem, şi ei vor, atunci 
categoric vom găsi o soluţie” a conchis Gheorghe Flutur. 

- „Profesia contabilă - 
o carieră de succes”, 
concurs studențesc 
internaționale 
organizat la USV 

stirisuceava.net 
18.05.21 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), Facultatea de Științe 
Economice și Administrație Publică, prin Departamentul de 
Contabilitate, Audit și Finanțe, și Academia de Studii Economice a 
Moldovei (ASEM) organizează, în data de 25.05.2021, începând cu ora 
13.00, în format on-line, etapa finală a concursului studențesc 
internațional intitulat „Profesia contabilă- o carieră de succes”, sub 
genericul „Contabilitatea – în era provocărilor”, ajuns la cea de-a VIII-a 
ediție. 
Concursul se adresează studenților de la ciclurile de licență și de master, 
din domeniul Contabilitate, și urmărește să contribuie la înțelegerea 
implicațiilor ce derivă din evoluția științei contabilității, prin motivarea 
studenților în activitatea de cercetare. Obiectivul acestui eveniment este 
acela de a oferi o experiență de neuitat pentru participanții de la cele 
două instituții de învățământ superior, dându-le posibilitatea să 
elaboreze lucrări științifice valoroase și să își prezinte principalele 
rezultatele obținute, în prezența unui public numeros, format din 
studenți, profesori, juriu, angajatori și invitați. 
Cele mai bune lucrări vor fi recompensate cu premii oferite de sponsori 
și de organizatorii evenimentului. 
Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 03.06.2021, în Sala 
Senatului (USV), între orele 17.00-20.00, în cadrul mesei rotunde cu 
tema „Succesul inserției pe piața muncii a absolvenților din domeniul 
contabilitate și finanțe”, la care vor participa cele mai reprezentative 
firme din domeniul contabilității, auditului și finanțelor din județul 
Suceava. 
Detalii suplimentare pot fi obținute prin consultarea paginii web a 
Centrului de Cercetare în Contabilitate și Informatică de Gestiune 
(secțiunea evenimente științifice) sau accesând www.seap.usv.ro/avizier 
web 
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- „Un webinar ca o 
duminică fără 
sfârșit” 

monitorulsv.ro 
18.05.21 

- „Un webinar ca o duminică fără sfârșit”, ne mărturisește una dintre 
participante că a fost sesiunea interactivă deschisă „Femeia de azi, de la 
starea de mir la starea de jertfă”, desfășurată în Duminica Femeilor 
Mironosițe, pentru a celebra deopotrivă  Ziua Internațională a Familiei, 
instituirea Duminicii Femeilor Creștine și a Duminicii Familiei Creștine 
în Biserica Ortodoxă Română.[…] 
„Inspirația și puterea vin din împreună-lucrare, dintr-o jertfă continuă la 
puterea a treia: cea din familie, cea din profesie („facultate”) și cea din 



parohie (comunitate).” - conf. univ. dr. Otilia Clipa, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” Suceava, Facultatea de Științele Educației. […] 

 

 

 


