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- Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va accepta o criptomonedă pentru 
plata taxelor de admitere 
Universitatea ”„Lucian Blaga” (ULB) din Sibiu va fi prima universitate 
din România care va permite plata taxelor pentru admiterea din acest an 
într-o monedă virtuală. 
Criptomoneda în care se vor putea efectua plățile va fi EGLD, dezvoltată 
de startup-ul sibian Elrond. Rectorul Universității ”Lucian Blaga” din 
Sibiu, prof. univ. dr. Sorin RADU a declarat că inițiativa a apărut 
deoarece universitatea este o susținătoare a comunității și afacerilor 
locale, iar implementarea acestei plăți dezvoltă și un parteneriat cu firma 
sibiană ELROND. 
„Universitatea noastră a fost și va fi în continuare o susținătoare a 
comunității și afacerilor locale, iar decizia de a dezvolta acest parteneriat 
cu Elrond se înscrie în această strategie”, a declarat prof. univ. dr. Sorin 
RADU, rectorul Universității ”„Lucian Blaga” din Sibiu. 
Posibilitatea de plată cu monedă virtuală urmează să fie implementată și 
va fi disponibilă pentru prima dată în sesiunea de admitere din luna iulie 
a acestui an. 
În prezent, ULB Sibiu a ales să convertească EGLD în RON prin 
intermediul unui procesator de plăți, fără costuri suplimentare față de 
costul unei plăți cu cardul bancar clasic. 
Studenții de la Sibiu sunt împărțiți în două tabere – unii o consideră o 
inițiativă eficientă, alții doresc păstrarea formei tradiționale de plată 
Daria, studentă a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, a declarat pentru 
presa locală sibiană că este convinsă că va apela la această metodă de 
plată: 
„Faptul că ULBS a inițiat acest parteneriat cu Erlond ne arată faptul că 
este aproape de noi. Că este o universitate atentă la nevoile noastre și are 
o dorință de a progresa în același ritm accentuat cu tehnologia”, a 
declarat Daria. 
Pe de altă parte, Ștefania, o altă studentă a universității din Sibiu, nu are 
atât de multă încredere, declarând că având în vedere că își câștigă banii 
singură în vremea studenției, preferă metoda clasică de plată. 
 



„Aș prefera metoda tradițională. Este mult mai practică, este mult mai 
utilizată, știm despre ce e vorba”,  a declarat Ștefania. 
Cum se poziționează universitățile din regiunea Moldovei referitor la 
această inițiativă? 
Jurnaliștii NEWS MOLDOVA au încercat să afle cum se vede această 
inițiativă în zona de Nord- Est a României și dacă sunt dispuși rectorii 
Universităților din regiunea Moldovei să adere la o astfel de metodă de 
plată a taxelor. Valentin POPA, rector USV: „Nu am luat în calcul” 
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof.univ.dr.ing. 
Valentin POPA  a declarat jurnaliștilor NEWS MOLDOVA că la nivelul 
instituției pe care o conduce nu s-a luat în calcul plata taxelor în 
criptomonede. 
„Nu am luat în calcul acest lucru. Totodată, din câte știu, nu există o bază 
legală. 
Dacă le permitem studenților să plătească cu criptomonede, ar trebui să 
ne gândim că sunt și alte modalități la care am putea adera, dar nu ar fi 
normale: acțiunile, bonurile de trezorerie ori lingo-urile de aur”, a 
declarat Valentin POPA. 
Carol SCHNAKOVSZKY, rectorul Universității din Bacău: „Pe unii 
studenți încă îi îndrumăm cu privire la plățile online! Nu am discutat 
despre criptomonede” 
Rectorul  Universității „Vasile ALECSANDRI” din Bacău, 
prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY a declarat jurnaliștilor NEWS 
MOLDOVA că nici la nivelul instituției pe care  o conduce nu s-a discutat 
acest lucru și totodată, a ținut să menționeze că încă sunt studenți pe care 
trebuie să îi îndrume și învețe când fac plățile online. 
„Nu am avut o discuție pe această temă și nici studenții nu au cerut o 
astfel de modalitate a plății taxelor și nici nu avem în plan acest lucru în 
perioada următoare. Momentan, nici noi nu cunoaștem baza legală a 
acestui lucru, deoarece băncile din România nu convertesc 
criptomonedele. 
Din punct de vedere informatic, cred că se poate realiza, dar din punct de 
vedere al compatibilității cu legislația românească ar fi problemele. 
Să vă spun cinstit, încă învățăm studenții să plătească online”, a declarat 
Carol SCHNAKOVSZKY. 
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- Evenimentul se va desfășura în cadrul Universității de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară din București, Clădirea Corp A - 
Rectorat, Aula P. S. Aurelian, parter, B-dul Mărăști nr. 59, Sector 1 
(intrarea din B-dul Mărăști), începând cu ora 11.00. 



România - 
conferință 21 mai 
2021 

Conferința va fi transmisă LIVE pe platformele: DC NewsTV, DCNews și 
DCBusiness, dar și paginile de Facebook și canalele YoutTube ale 
acestora, în intervalul orar 11:00- 14:00. Teme de dezbatere 
Responsabilitatea socială a universităților din România, o temă actuală 
care vizează modul în care sistemul de învățământ superior se adaptează 
nevoilor în permanență schimbare ale societății; modelul românesc vs 
modelul internațional 
Dezbaterea momentului: responsabilitatea diplomelor de doctorat 
Excelența în învățământ: ascensiunea universităților românești în 
topurile internaționale. Cum să înțeleagă viitorii studenți aceste topuri 
pentru a se decide asupra unei instituții de învățământ superior 
Finanțarea sistemului universitar: se impune modificarea cadrului 
legislativ actual la 10 ani de adoptarea Legii 1/2011 
Digitalizarea învățământului superior: provocările momentului la mai 
bine de 14 luni de pandemie și învățământ online 
Oferta universităților versus cererea mediului de afaceri. Cum poate face 
față România deficitului uriaș de forță de muncă. Spre exemplu, numai 
în construcții deficitul de forță de muncă este de 500.000. Se impune o 
strategie națională în acest sens? Soluțiile oferite de industriile cu cel mai 
mare deficit de forță de muncă 
Agenda dezbaterii 
10:30 - 11:00 - Înregistrarea participanților & Welcome coffee 
11:00 - 14:00 – Dezbateri 
Listă invitați 
MODERATOR: Lector univ. dr. Val VÂLCU 
Anca DRAGU, Președinte Senatul României 
Leonard AZAMFIREI, Vicepreședinte Senatul României 
Sorin CÎMPEANU, Ministrul Educației 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Rector Academia de Studii Economice 
București 
Mihnea Cosmin COSTOIU, Rector Universitatea Politehnică București 
Prof. univ. dr. Răzvan Ionuț TEODORESCU, Rector Universitatea de 
Științe Agronomice și Medicină Veterinară București 
Prof. univ. dr. Marian PREDA, Rector Universitatea București 
Prof. univ. dr. Viorel JINGA, Rector Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila” București 
Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU, Rector Universitatea 
Tehnică de Construcții București 
Acad. Ioan DUMITRACHE, Secretar General al Academiei Române 



Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rector Universitatea de Vest 
Timișoara 
Prof. univ. dr. ing. Vasile ȚOPA, Rector Universitatea Tehnica Cluj 
Prof. dr. Cornel CĂTOI, Rector Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Gen. bg. prof. univ. dr. ing. Ghiță BÂRSAN, Rector Academia Forțelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rector Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” Iași 
Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, Rector Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava 
Prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ, Rector Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia 
Prof. Univ. Habil. Dr. Ing. Florinel DINU, Rector Universitatea Petrol-
Gaze Ploiești 
Conf. univ. dr. Dan-Marcel ILIESCU, Rector Universitatea „Ovidius” 
Constanța 
Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai RADU, Rector Universitatea Petroșani 
Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC, Rector Universitatea „Constantin 
Brâncuși” Târgu Jiu 
Prof. univ. dr. Costel NEGRICEA, Rector Universitatea Româno-
Americană 
Prof. univ. dr. Corina DUMITRESCU, Președinte Senat Universitatea 
Creștină „Dimitrie Cantemir” 
Prof. univ. dr. Ovidiu FOLCUȚ, Președinte Senat Universitatea Româno-
Americană 
Prof. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius STANCIU, Prorector Universitatea 
„Dunărea de Jos” Galați 
Prof. univ. dr. ing. Anton HADĂR, Președinte Federația Sindicatelor 
Naționale ALMA MATER 
Horia Șerban ONIȚĂ, Președinte Alianța Națională a Organizaților 
Studențești din România 
Ela MORARU, Manager Google România 
Florin JIANU, Președinte CNIPMMR 
Vlad VAMEȘU, Președinte ARCA 
Cristian PÂRVAN, Președinte Patronatul Investitorilor Autohtoni 
Aurel MEIROȘU, Manager Dezvoltare Afaceri, certSIGN 

- La voz a ti debida, 
concurs de traducere 
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- În cadrul concursului de traducere literară, La voz a ti debida, aflat la cea 
de-a treia ediție, au fost premiate cele mai bune traduceri din limba 



literară, și-a 
desemnat laureații 

spaniolă ale poemelor și povestirilor semnate de Mario Benedetti, 
Ramón López Velarde, Esther Seligson și Augusto Monterroso. 
În cadrul festivității de decernare a premiilor, desfășurată online în data 
de 14 mai 2021, au fost desemnați următorii premianți: 
Premiul I: Mihaela-Eugenia Ștefănescu (Universitatea din București); 
Premiul II: Lavinia Ienceanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din 
Iași); Premiul III: Denyse Didulescu (Universitatea din București) și 
Marian Apostol (Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava); Prima 
mențiune: Alexandra-Maria-Andreea Duță (Universitatea din 
București); A doua mențiune: Cristina Cană (Universitatea din 
București).[...] 

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

monitorulsv.ro 
20.05.21 

 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!” 

Dana 
Humoreanu 

Peste 63 la sută 
dintre cadrele 
didactice titulare de 
la Universitatea 
Suceava s-au 
vaccinat anti-Covid 
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- Mai mult de jumătate dintre angajații Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava, adică 52%, și peste 63% dintre cadrele didactice titulare s-au 
vaccinat împotriva Covid-19, a declarat prorectorul USV, prof.univ.dr. 
Mihai Dimian. La aceștia se mai adaugă angajații care au avut Covid-19 
și s-au imunizat natural, având încă anticorpi, astfel că prorectorul 
apreciază că rata de imunizare în rândul cadrelor titulare este în jur de 
70%. 



În ceea ce privește testarea RT-PCR sau prezentarea adeverinței de 
vaccinare anti-Covid la examene, de către studenți, măsuri impuse de 
alte universități din țară, profesorul Mihai Dimian a declarat că 
universitatea din Suceava nu are în vedere astfel de condiții de acces la 
examen. Acesta a precizat că măsurile de protecție pentru examene sunt 
cele din fiecare zi de activitate în campus, din acest an, respectiv purtarea 
măștii, măsurarea temperaturii și dezinfecția mâinilor la intrarea în 
universitate, păstrarea distanței fizice, dezinfecția cu lampa de 
ultraviolete și aerisirea sălilor după fiecare grupă etc. 
„Pe parcursul întregului an am respectat aceste măsuri și s-au dovedit 
eficiente. Rata de infectare în campus a fost tot timpul mai mică decât 
cea din oraș și mult mai mică decât cea pe țară. Am văzut că unele 
universități au condiții speciale de acces la examene, însă majoritatea nu 
au avut activitate în campus sau au avut activități foarte puține și de asta 
iau măsuri suplimentare pentru examene. Noi am avut activitate zi de zi, 
două treimi dintre cadrele didactice sunt vaccinate, așa că studenții nu 
au de ce să-și facă griji”, a afirmat profesorul Dimian. 
De altfel, universitatea din Suceava este una dintre puținele instituții de 
învățământ superior din țară care în acest an universitar au avut 
permanent activitate cu prezența fizică a studenților în campus, în regim 
alternativ – on site/online, cu respectarea cu strictețe a măsurilor de 
prevenire a răspândirii noului coronavirus. Cazurile de îmbolnăvire în 
rândul studenților și cadrelor didactice au fost sporadice și de cele mai 
multe ori s-au înregistrat în perioadele în care cei în cauză erau în regim 
online, nu când au venit fizic la școală. Cursurile s-au desfășurat, de 
regulă, online, iar seminariile și laboratoarele on site, grupate pe 
perioade de șapte săptămâni. Examenele și colocviile s-au susținut cu 
prezența fizică (on site) la școală. 

Daniela 
Micuțariu 

Olimpici suceveni 
invitați de 
președintele Klaus 
Iohannis la Palatul 
Cotroceni 
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- Mai mulți olimpici suceveni au participat recent la o întâlnire de gală, la 
Palatul Cotroceni, la invitația președinteluiKlaus Iohannis. Cu ocazia 
Zilei Astronomiei, pe 17 mai 2021, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni au 
fost invitați de către Președintele României Klaus Iohannis cosmonautul 
Dumitru Prunariu, Alexandru Mironov și lotul olimpic al României 
pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. 
Din lotul olimpic al României au fost prezenți la palatul Cotroceni și 4 
suceveni: David Corneliu Turturean, elev în clasa a XII-a la Colegiul 
Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Dragoș Sîrghi, elev în clasa a X-a la 
Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, lect. univ. dr. Cristian 
Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. dr. Petru 



Crăciun, inspector școlar pentru disciplina fizica la Inspectoratul Școlar 
Județean Suceava, și profesorul îndrumător al celor doi elevi la Cercul de 
Astronomie de la Palatul Copiilor Suceava.[...] 

- INSP: Au fost 
confirmate 1.267 
infectări cu noile 
tulpini de COVID în 
România, situație ce 
„determină 
îngrijorare” 
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20.05.21 

- Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a informat joi că, până la 
data de 16 mai, au fost raportate 1.854 de secvențieri și au fost confirmate 
1.267 cazuri cu variante ale virusului SARS-CoV-2 care „determină 
îngrijorare”. 
Potrivit informării săptămânale a INSP, cele șapte laboratoare care au 
raportat aceste rezultate sunt Institutul „Cantacuzino”, Institutul „Matei 
Balș”, MedLife, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Institutul 
de Virusologie „Ștefan S. Nicolau” și CRGM al SCJU Craiova, „Pro Vitam” 
Sfântu Gheorghe. 
Dintre cele 1.267 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care „determină 
îngrijorare” confirmate, 1.248 sunt cu varianta britanică (B.1.1.7), șapte 
cu varianta sud-africană (B.1.351) și 12 cu varianta braziliană (P.1). 
Mutația E484K a fost depistată la trei cazuri: unul confirmat cu linia 
genetică B.1.1.7, având județ de infectare Suceava; unul confirmat cu linia 
genetică B.1.351, având județ de infectare Ilfov și unul confirmat în 
București cu linia genetică P.1. 
Conform INSP, până la data de 16 mai, rata de confirmare cu variante 
care determină îngrijorare (VOC) a fost de 68%. 
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- Comunicat de presă: 
intensificarea 
acțiunilor de 
conștientizare a 
personalului public 
și medical cu privire 
la factorii de risc 
asociați cu excesul 
de greutate, 
obezitate și diabet 
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- În ultimele două decenii, obezitatea a devenit una dintre cele mai mari 
provocări ale sănătății publice, iar conform Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), în lipsa unor măsuri drastice de prevenție și tratament, 
în 2025 peste 50% din populația lumii va fi obeză. În plus față de 
existența dizabilităților fizice și a tulburărilor psihologice, excesul de 
greutate crește semnificativ riscul unei persoane de a dezvolta diabetul 
zaharat. În cadrul unui efort comun româno-ucrainean, Universitatea 
„Ștefan cel Mare”, Suceava împreună cu Universitatea Națională 
Precarpatică „Vasyl Stefanyk” din Ivano-Frankivsk, Ucraina derulează 
un proiect transfrontalier care vizează educarea cadrelor medicale și a 
populației generale cu privire la factorii de risc asociați cu obezitatea și 
diabetul, consilierea nutrițională prin promovarea obiceiurilor 
alimentare sănătoase și a unui stil de viață mai activ, dar și derularea 
screening-ului la fața locului și feedback personalizat asupra stării de 
sănătate. 
În perioada următoare, cele 2 clinici mobile din cadrul proiectului vor fi 
puse la dispoziția cetățenilor, în cadrul unor campanii publice de 
identificare a persoanelor cu obezitate și a persoanelor predispuse sau 
diagnosticate cu diabet. În cadrul acestei inițiative, adulții, tinerii, dar și 
copiii vor avea acces la educație și consiliere nutrițională din partea 
specialiștilor. Campaniile se vor desfășura în 8 localități stabilite în 
cadrul proiectului: Suceava, Ilișești, Moara și Șcheia – România și 
Burshtyn, Stectseva, Pijlo și Tysmenychany din Ivano-Frankivsk, 
Ucraina. 
Proiectul „Personalized prevention tools in obesity and diabetes – a joint 
Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD)”, nr. 
ENI CBC 2SOFT/4.1/56 a început în luna iunie a anului trecut și are o 
valoare totală de 329.200 euro, reprezentând 1.583.452 lei. Acest proiect 
este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun 
România-Ucraina 2014-2020, prioritatea „Sprijin pentru dezvoltarea 
serviciilor de sănătate și acces la sănătate”. 
Până în prezent s-au desfășurat de către cei 2 parteneri multiple activități 
în cadrul proiectului, precum crearea paginii web a proiectului 
www.prepod.ro, pagină actualizată constant cu progresul înregistrat în 
derularea activităților; stabilirea contactului cu reprezentanți ai 

stirilevivafm.ro 
21.05.21 



comunităților locale, administratori și furnizori în domeniul sănătății; 
realizarea unui sondaj privind expertiza nutrițională a cadrele medicale 
de familie din județul Suceava și regiunea Ivano-Frankivsk și 
centralizarea și analiza rezultatelor; aprofundarea cunoștințelor în 
domeniul nutriției, educației nutriționale și consiliere și dobândirea 
abilităților de cercetare clinică a personalului proiectului și a studenților 
din cadrul celor 2 parteneri; organizarea sesiunilor de instruire și 
consiliere nutrițională pentru cadrele medicale de familie în adoptarea 
abordărilor preventive și a consilierii eficiente pentru pacienți, 
relaționarea cadru medical-pacient, recomandări de optimizare a stilului 
sănătos de viață și metode de prevenire a obezității și a diabetului zaharat 
de tip 2. 
În cadrul activităților implementate s-au atins indicatorii propuși, astfel 
că: 120 cadre medicale de familie din județul Suceava și regiunea Ivano-
Frankivsk au completat chestionarul privind expertiza nutrițională 
întocmit de echipa de implementare a proiectului, un număr de 151 de 
studenți și personal didactic și auxiliar din cadrul Departamentului de 
Sănătate și Dezvoltare Umană, Suceava și Departamentul de Biochimie 
și Biotehnologie, Ivano-Frankivsk au fost instruiți cum să folosească 
echipamentele proiectului, cum să colecteze și să interpreteze datele într-
un mod semnificativ, cum să realizeze un raport integrat al stării de 
sănătate și cum să comunice rezultatele și măsurile preventive într-o 
manieră exactă, credibilă și ușor de înțeles; 120 de participanți au fost 
instruiți în cadrul sesiunilor dedicate cadrelor medicale (medici/ 
asistenți de familie) cu tema Consiliere și educație nutrițională 
organizate de cele două instituții partenere din Suceava și Ivano-
Frankivsk. 
Pentru mai multe informații despre activitățile realizate și cele aflate în 
derulare accesați pagina web a proiectului: www.prepod.ro, persoana de 
contact: Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Funcție: Manager proiect, E-
mail: mcovasa@gmail.com. 

Sandrinio 
Neagu 

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

monitorulsv.ro 
20.05.21 

- 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 „Babeș-
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 
studenților Facultății de Științe 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 conferință a permis consolidarea parteneriatelor între studenții 
Universității <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. 

- „Profesia contabila - 
o cariera de succes” 

ziare.com 
20.05.21 

- Concurs studențesc internațional, organizat de Universitatea Suceava și 
de Academia de Studii Economice a Moldovei 
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 mai a.c., în format online, 
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, a anunțat USV. 
„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” au transmis organizatorii. 

crainou.ro 
20.05.21 



Cele mai bune lucrări vor fi recompensate cu premii oferite de sponsori 
și de organizatori. 
Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 3 iunie, în Sala Senatului 
(USV), în cadrul mesei rotunde cu tema „Succesul inserției pe piața 
muncii a absolvenților din domeniul contabilitate și finanțe”. Vor 
participa cele mai reprezentative firme din domeniul contabilității, 
auditului și finanțelor din județul Suceava. 

 

 

 


