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- Onofrei: Stațiunea 
Agricolă în centrul 
Sucevei, o anomalie 
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- Fostul prefect de Suceava Orest Onofrei susține că Stațiunea de Cercetări 
Agricole dispune de „o grămadă de teren”, însă în Parlament există o 
reticență foarte mare de a transfera terenurile de frică să nu ajungă la 
dezvoltatorii imobiliari. El a mai spus, la Radio Top, că trebuie de făcut 
diferențe și a adăugat: „Este ceva anacronic. Stațiunea de Cercetări 
Agricole să aibă pămînturi în centrul Sucevei. Pe terenurile Stațiunii 
realizezi cercetare agricolă, nu urbană”. Pe de altă parte, fostul prefect a 
afirmat că există posibilitatea ca Universitatea „Ștefan cel Mare” să 
rămînă fără cele 30 de hectare primite în 2007, prin Hotărîre de Guvern, 
la Moara, pentru înființarea campusului II. Hotărîrea a fost luată cînd 
prefect era Orest Onofrei, ministru al Educației era suceveanul Cristian 
Adomniței, iar rector Adrian Graur. Pînă acum, pe acel teren a apărut 
doar un parc dendrologic. Fostul prefect Onofrei a arătat: „Cum terenul 
de la Moara este dat cu o destinație și de atîția ani nu s-a făcut mai nimic 
e posibil ca el să revină la Stațiunea de Cercetări Agricole”. 

Radu Lupașcu Festivitate de 
absolvire pentru 
studenții Facultății 
de Inginerie 
Alimentară din USV 

monitorulsv.ro 
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- Cu emoții și bucurie, studenții Facultății de Inginerie Alimentară din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava au participat miercuri 
dimineață la festivitatea de absolvire a studiilor. Organizată în condiții 
de distanțare fizică în fața universității, ceremonia i-a reunit pe profesorii 
celor trei specializări din cadrul facultății și pe cei 60 de studenți care și-
au finalizat programul de studiu. Ei au fost îndrumați de către profesorii 
care le-au călăuzit pașii în cadrul disciplinelor de la cele trei specializări, 
Protecția Consumatorului și a Mediului, Ingineria Produselor 
Alimentare, precum și Controlul și Expertiza Produselor Alimentare, să 
facă următorul pas spre programul de masterat. Unii dintre profesori au 
ținut să spună câteva cuvinte la finalizarea acestei etape de învățământ, 
printre ei numărându-se și Ovidiu Ghiuță, care le-a spus studenților: „În 
primul rând felicitări și o să vă spun că banii nu contează. Important e să 
faceți ceea ce vă place întotdeauna, iar banii vor veni după, pentru că o 
să fiți buni la asta. Eu vreau să vă încurajez în a încerca și altceva decât a 
fi simpli angajați, să visați să vă deschideți propria afacere, pentru că 
avantajul este că acum puteți pierde cel mai puțin. Faceți ce vă place și 
important este să faceți un masterat la timp. Noi vă așteptăm cu multe 
locuri bugetate care se aduc cu greu de la București, pentru studenții din 



Bucovina, pentru voi. Succes!” Apropiată de studenții care i-au trecut ani 
la rând prin mâini, profesor univ. dr. Sonia Amariei s-a adresat acestora: 
„Fiecare generație a facultății care finalizează studiile pleacă luând cu ea 
o părticică din sufletul nostru. Dar lasă în schimb o mulțime de amintiri 
și eu îmi amintesc cu plăcere de chipurile voastre la început de drum. Și 
le compar cu cele de acum. Diferența constă nu în anii care au trecut, ci 
în strălucirea de pe chipul vostru, în sclipirea din ochi, în frumusețea 
chipului care este dată de educație. Vine din interior și nici un machiaj 
din lume nu reușește să aducă atâta noblețe pe chip, așa cum aduce 
educația.” Pe scena festivității au urcat apoi pe rând șefii de promoție de 
la cele trei specializări, care au înmânat cheia succesului celor mai 
merituoși studenți din anii trei. În atmosfera creată de intonarea imnului 
academic Gaudeamus Igitur și de urările de succes pe „drumul pavat cu 
muncă, perseverență și pasiune”, festivitatea s-a încheiat pe tonul unui 
program artistic în acorduri de chitară. 

- Un destin împlinit: 
Andreea Șpetco, 
crescută la 
Așezământului de 
copii Sf. Ierarh 
Leontie din Rădăuți, 
acum absolventă a 
facultății de drept la 
USV 
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Actualitate, 
Educație 

O veste frumoasă a fost publicată pe pagina de facebook a Așezământului 
de copii Sf. Ierarh Leontie din Rădăuți. O tânără care crescut în acest 
Așezământ este acum absolventă a Facultării de Drept din cadrul USV 
Suceava. 
Prezentăm mesajul postat, însoțit de două fotografii relevante: 
Andreea Șpetco – absolventă a Facultății de Drept, specializarea Poliția 
Locală, din cadrul Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Cu trei ani în urmă Andreea pășea pe calea aleasă, iar acum ne bucurăm 
de reuşitele ei – fiind absolventă a Facultății de Drept, specializarea 
Poliția Locală. 
Orice domeniu de activitate are însemnătatea lui, iar când este studiat în 
mod voluntar și cu interes câștigul este mult mai mare. 
O felicităm pentru finalizarea cu bine a celor trei ani de studii 
universitare, pentru dedicarea și munca depusă în această perioadă și îi 
dorim să propășească în lucrarea începută! 
Felicitări! 

Sandrinio 
Neagu 

Patru lucrări de la 
USV vor merge la 
Olimpiada Naţională 
a Economiștilor în 
Formare 
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- Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava va avea patru lucrări la fazele 
naționale ale competițiilor din cadrul Olimpiadei Naţionale a 
Economiștilor în Formare (ONEF). Acestea vor ajunge la Academia de 
Studii Economice din București - secțiunea masterat, respectiv 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - secțiunea licență. Cele patru  
lucrări care vor merge la faza națională a Olimpiadei s-au stabilit zilele 
trecute, cu ocazia celei de-a XV-a ediții locale a competiției. 
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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. 
„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”, se 
arată într-un comunicat al USV. 

- Masterande USV, 
premii la Conferinţa 
studențească 
națională 
PERFORMED 
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- Facultatea de Științe ale Educatiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel 
Mare” Suceava a participat, în data de 17 mai 2021, la Conferința 
studențească națională PERFORMED – „Performanță și calitate în 
educație”, ediția a X-a, organizată de Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
Conferința a fost organizată și coordonată de conf. univ. dr.  Liliana Mâță, 
iar la manifestare au fost prezenți studenți de la Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj Napoca și 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. În cadrul sesiunilor de 
comunicări, studenții participanți au prezentat rezultatele cercetărilor 
din domeniul educațional, pe care le-au realizat împreună cu profesorii 
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coordonatori din universitățile amintite. Conferința, desfășurată on-line, 
a prilejuit intercunoaștere între studenții celor trei universități și 
conectarea cu inovația din domeniul educațional. Masterandele sucevene 
prezente la această conferinţă națională au fost: Anton Clapona Simona 
(Delibaș) și Pădurariu Geogiana Elena, din anul al II-lea, programul de 
masterat  Managementul Instituțiilor Educaționale, și Pînzariu Anca 
Maria (Grigoraș), din anul I, același program de studiu, coordonate de 
conf. univ. dr. Otilia Clipa și de lector univ. dr. Diana Duca, de la 
Facultatea de Științe ale Educației. Participantele 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. Studentele masterande de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava au obținut următoarele rezultate: Premiul I (Anton 
Clapona Simona (Delibaș)), Premiul al III-lea (Pînzariu Anca Maria 
(Grigoraș)) și Mențiune (Pădurariu Geogiana Elena).   
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. 

- Prof. univ. dr. Liviu 
George Maha este 
noul preşedinte al 
SCLRB 

crainou.ro 
19.05.21 

- Sâmbătă, 15 mai 2021, în sala de festivităţi a Bibliotecii Municipale 
Rădăuţi, a avut loc Adunarea Generală a Societăţii pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina (SCLRB), convocată în scopul alegerii 
noii conduceri, stabilirii obiective-lor de activitate pe următoarea 
perioadă şi revitalizării Societăţii, cu antrenarea mai largă a oamenilor 
de cultură în scopul valorificării eficiente a tezaurului cultural al 
Bucovinei, astfel încât bogata zestre spirituală a provinciei să nu se 
piardă, ci să fie amplificată şi transmisă generaţiilor viitoare. Potrivit 
organizatorilor, adunarea s-a derulat în format mixt, o serie de membri 



aflându-se în sală, iar o altă parte participând la lucrări prin platforme 
online.  
Prezent la eveniment, primarul municipiului Rădăuţi, Bogdan Loghin, în 
discursul său de salut, a promis că va sprijini SCLRB şi va fi întotdeauna 
alături de noul comitet în proiectele de viitor ale Societăţii. Din partea 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor a rostit un emoţionant cuvânt de 
salut Sfinţia Sa preot Constantin Oprea. De asemenea, au salutat 
adunarea prof. univ. dr. Ştefan Purici şi prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, 
prorectori al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava [...] 
Preşedinte executiv a fost ales prof. univ. dr. Liviu-George Maha, iar 
Consiliul Director este format din 15 membri, după cum urmează: Mălina 
Aniţoaei (secretar general), Corvin Bejenariu, Marian Olaru, Adrian-
Nicolae Popescu (vicepreşedinţi), Mircea Irimescu, Ştefan Purici, Ştefan 
Hostiuc, Eugen Patraş, Luca Ciubotaru, Gabriel Chiraş, Constantin 
Oprea, Iulian Halip, Florin Creţu, Gabriel Cărăbuş.[...] 

 

 

 


