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Sinteza articolului 

Radu Lupașcu Profesori, absolvenți 
și angajatori, reuniți 
astăzi la USV într-un 
eveniment de 
promovare a 
inserției 
profesionale 
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- Inserția profesională a absolvenților pe piața muncii reprezintă o temă 
care suscită un interes din ce în ce mai crescut pentru actorii 
instituționali implicați în domeniul educației universitare. 
Pentru apropierea tuturor părților implicate în acest proces, 
reprezentanții Departamentului de Contabilitate, Audit și Finanțe al 
Facultății de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează astăzi 3 iunie, 
începând cu ora 17.00, în Aula din Corpul E al USV, o întâlnire cu cei 
interesați în acest domeniu, cu denumirea „Succesul inserției pe piața 
muncii a absolvenților din domeniul contabilitate și finanțe”. 
La acest eveniment vor participa firme angajatoare din domeniul 
serviciilor de contabile și audit, din domeniul bancar, dar și din alte 
domenii de activitate, absolvenți ai programelor de studii de licență și de 
masterat din domeniul Contabilitate dar și cadrele didactice ale 
Departamentului de Contabilitate, Audit și Finanțe. 
Dintre firmele care au acceptat invitația de a participa la acest eveniment 
enumerăm: SC LUST EXPERT SRL reprezentată prin administrator 
Luminița Chihai, SC. MANAGEMENT ACCOUNT SRL, reprezentată de 
administrator Loredana Mihăilă, SC. TED EXPERT SRL, reprezentată 
prin administrator Dionisie Marcan, SC.OFFICE CONSULTING SRL, 
reprezentată prin administrator Anda Violeta Rață, SC.ADVERUM 
BUSINESS SRL reprezentată prin Alina Lungu, SC. MULTICONSULT 
SRL, reprezentată prin economist Iacoban Mariana, SC. PETROCONT 
SRL, reprezentată prin administrator Bădeliță Petronela, SC.ACCER 
EXPERT SRL reprezentată prin administrator Muntean Doina Elena, 
ADD CONSULT SC-SPRL reprezentată prin administrator Raţă Daniel, 
SC.TRUTZI SRL reprezentată de administrator Nuţu Ciprian, EGGER 
ROMÂNIA SRL, reprezentată prin administrator Bogdan Paraschiv 
Alexandru și respectiv contabil-șef Monica Antonela Georgescu,  Banca 
Transilvania,  reprezentată prin domnul Oanea Gabriel, 
SC.AUTOMITRIC SRL, reprezentată prin director de marketing Radu 



Ianovici şi Liliana Agheorghicesei - Preşedinta Femeilor de Afaceri din 
Regiunea Nord Est. 
Acest eveniment are rolul de a reuni la aceeași masă toate cele trei părți 
implicate în acest proces - absolvenți, cadre didactice și angajatori, cu 
scopul unei mai bune cunoașteri a nevoilor acestora și a expunerii celor 
mai stringente puncte de vedere legate de inserția pe piața muncii a 
absolvenților din domeniul Contabilitate. 
Organizatorii au speranța că problematicile care vor fi abordate vor fi 
utile tuturor părților interesate.  Astfel cadrele didactice pot putea afla 
punctele de vedere ale angajatorilor legate de cerințele acestora în ceea 
ce privește nivelul de pregătire a absolvenților. În felul acesta se pot face 
demersuri pentru adaptarea curriculei universitare.  Prin aceste 
demersuri firmele își pot asigura în viitor angajați competenți, iar 
studenții și absolvenții își vor găsi mai ușor un loc de muncă potrivit în 
funcție de nivelul lor de educație. 

- Toţi bobocii de la 
USV vor primi 
laptop-uri conectate 
la internet 

ziarulevenimentul.ro 
02.06.21 

- Prima zi de vară aduce vești bune: la concursul de admitere din acest an, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) va oferi candidaților 
din regiunea de nord-est care doresc să își înceapă sau să își continue 
studiile universitare un număr mai mare de locuri bugetate, repartizate 
pe cele peste 120 de programe de studiu la nivel de licenţă, masterat, 
doctorat, post-doctorat și formare continuă. Acest curriculum 
cuprinzător atestă politica USV din ultimii ani de a diversifica constant 
oferta educațională, introducând programe de studiu noi, unele în 
premieră națională, care să răspundă deopotrivă cerințelor actuale și 
orientărilor viitoare ale pieței muncii. 
Îi informăm pe viitorii candidați că, la fel ca anul trecut, indiferent de 
facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, toți bobocii vor 
primi un sprijin material sub forma unui laptop, însoţit de o cartelă SIM 
cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu 
minimum 50 GB pe lună. De asemenea, primii 3 studenți înmatriculați 
cu taxă, la anumite programe de studiu, vor primi pentru primul an de 
studiu burse de studii speciale, iar peste 30% dintre viitorii studenți vor 
primi burse lunare cu valori cuprinse intre 600 și 1100 lei pe lună, timp 
de 12 luni. 
Alte avantaje de a studia la USV includ posibilitatea cazării în cele 6 
cămine studențești (cu 1050 de locuri), accesul la o infrastructură de 
studiu care cuprinde 140 laboratoare echipate la standarde europene (cu 
o capacitate totală de 2100 locuri), oportunitatea de a folosi atât în plan 
didactic, cât și al dezvoltării personale complexul de nataţie şi 
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https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/invatamant/universitatea-a-stefan-cel-marea-din-suceava-pune-la-dispozitia-viitorilor-studenti-un-numar-mai-mare-de-locuri-bugetate--217508712.html
https://suceava-smartpress.ro/tag/oferta-admitere/


kinetoterapie, terenul de sport acoperit, sala de sport, Observatorul 
astronomic, biblioteca universitară, Auditorium-ul Joseph Schmidt etc. 
Această infrastructură diversă și modernă permite studenților să 
efectueze, în condiții de siguranță, activități recreative, culturale și 
sportive. La toate cele deja enumerate, adăugăm și un cost relativ scăzut 
al vieții studențești. Menționăm și posibilitatea de a desfăşura practica 
de specialitate și alte activități academice la Cabana Şipoţel, la baza 
didacticǎ Gălăneşti şi la Centrul Teritorial de Învăţământ din Vatra 
Dornei (care oferă spaţii de cazare și instruire confortabile, utilate cu 
mijloacele tehnice necesare derulării cu succes a proiectelor cu caracter 
aplicativ şi recreativ). Prin intermediul celor peste 150 de parteneriate 
internaționale ale USV, începând cu anul al II-lea de studiu, studenții pot 
efectua stagii de studiu și cercetare în instituții de învățământ superior 
din peste 50 de țări. 
Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2021, cu repartizarea 
locurilor bugetate și a celor cu taxă pe programe de studiu din ciclul de 
licență, masterat și doctorat, pot fi obţinute consultând pagina 
https://admitere.usv.ro/. Tot aici sunt cuprinse detalii referitoare la 
specificul fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele de concurs. 

 Dimian: Sediul 
facultăţii de 
medicină, ridicat în 
3 ani 

radiotop.ro 
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- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava Mihai Dimian și-
ar dori ca sediul viitoarei Facultăți de Medicină și Științe Biologice a USV 
să fie construit în maximum trei ani. Terenul a fost identificat de 
administrația județeană în curtea Spitalului Nou. Prorectorul a declarat, 
la Radio Top: „Soluția privitoare la amplasament este mulțumitoare. Vor 
mai fi discuții. Mai trebuie și aprobări din partea Serviciului de 
Ambulanță și din partea Primăriei pentru asigurarea căii de acces, 
diferită de cea a Spitalului, și a utilităților. Ulterior, vom vedea dacă va 
trebui să depășim și alte obstacole. E necesar să începem construcția cît 
mai repede. Însă, numai transferul terenului și obținerea avizelor poate 
dura și doi ani”. Prorectorul Dimian a completat: „Din momentul în are 
există toate actele, pe teren durează cam un an pînă finalizezi 
construcția”. Clădirea Facultății de Medicină din Suceava ar urma să fie 
ridicată pe un teren în suprafață de aproximativ 1.700 de metri pătrați 
situat în vecinătatea Serviciului de Ambulanță și a Colegiului Național de 
Informatică „Spiru Haret”. 

- USV implicata in 
PNRR in reforma 
Codului Silvic ce va 
presupune un proces 

ziare.com 
02.06.21 

- Universitatea Suceava va fi implicata in cadrul Programului National de 
Redresare si Rezilienta in conturarea Strategiei Forestiere Nationale prin 
reforma Codului Silvic. 

https://admitere.usv.ro/
https://www.radiotop.ro/educatie/dimian-sediul-facultatii-de-medicina-ridicat-in-3-ani.html
https://ziare.com/suceava/stiri-actualitate/usv-implicata-in-pnrr-in-reforma-codului-silvic-ce-va-presupune-un-proces-de-simplificare-legislativa-si-mai-multa-coerenta-8480890


de simplificare 
legislativa si mai 
multa coerenta 

- Dimian: Sucevenii, 
îngrijoraţi pe bună 
dreptate de situaţia 
urbanistică 
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- Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava Mihai Dimian 
este de părere că populația este îndreptățită să fie îngrijorată în legătură 
cu aspectele urbanistice, dat fiind modul în care s-a dezvoltat orașul în 
ultimii ani. Prezent în studioul Radio Top, prorectorul a afirmat: „Sînt cel 
puțin cîteva blocuri construite la limita oricărui bun simț, nu numai din 
punctul de vedere al arhitecturii. De aceea, cred că s-a atins o limită. Pe 
de altă parte, problema stă în felul cum sînt prezentate lucrurile. Sînt 
anumite lucruri prezentate în mod eronat, intenționat sau nu. Din aceste 
erori se ajunge să se amplifice o nemulțumire care nu-i tocmai reală. 
Avem o comisie de urbanism. Unii o critică, dar nu cred că ne pricepem 
chiar atît de bine la toate. Din acest motiv, trebuie să ascultăm și părerea 
experților de acolo și s-o respectăm”. Mihai Dimian susține că ar fi 
interesantă o dezbatere publică în care membrii comisiei de urbansim să 
explice de ce s-a ajuns la situații controversate. Universitarul sucevean a 
spus: „Ar fi bine ca membrii comisiei de urbanism să explice pentru a 
înțelege dacă e o eroare, dacă ei își asumă acea eroare sau cum a fost 
posibilă apariția unei construcții într-un anumit loc. Atunci poate că 
lumea ar căpăta mai multă încredere în ceea ce urmează să se facă în 
continuare”. 
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