
 

Revista presei – LUNI, 7 IUNIE 2021 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

Radu 
LUPAȘCU 

Inserția 
profesională a 
absolvenților 
economiști, tema 
unei mese rotunde 
la USV 

monitorulsv.ro 
07.06.21 

- 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 au organizat vineri, 4 iunie, 
în aula din Corpul E al USV, o întâlnire cu cei interesați în acest domeniu, 
sub denumirea „Succesul inserției pe piața muncii a absolvenților din 
domeniul contabilitate și finanțe”. 
La eveniment au participat reprezentanți ai unor firme angajatoare din 
domeniul serviciilor de contabilitate 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. 
USV, o universitate responsabilă social 
Discuțiile au fost axate pe modalitățile de inserție profesională a 
absolvenților de științe economice, reprezentanții universității sucevene 
fiind cei interesați în absorbția forței de muncă calificate pe băncile 
facultății de profil, pe piața serviciilor din domeniu contabil și de audit. 
În cuvântul de deschidere, prof. univ. dr. Veronica Grosu, șeful 
Departamentului de Contabilitate, Audit și Finanțe, a spus: „Motivul 
pentru care ne aflăm astăzi împreună este de a găsi noi soluții cu privire 
la angajarea tinerilor absolvenți, de a ne pune aceleași întrebări și de a ne 
oferi reciproc răspunsuri la aceste transformări profunde și rapide care 
au loc în ultimul timp în profesia contabilă, în cea de audit, în domeniul 
finanțelor în general. Sunt acele schimbări cu care v-ați confruntat cu 
toții, fiind vorba de procesul de digitalizare, de inteligență artificială, de 
transumanism, de blockchain, cu care poate că v-ați confruntat deja în 
practica de zi cu zi. De aceea consider că este important să reușim în 
cadrul acestei triade formate din profesori, studenți absolvenți și din 
angajatori să ne susținem reciproc și să încercăm pe cât este posibil să 



oferim ce avem mai bun pentru a construi o comunitate sustenabilă în 
zonă, iar noi, ca universitate care ne-am intitulat Universitate 
Antreprenorială, să devenim în primul rând o universitate responsabilă 
social.” 
Firmele din domeniul serviciilor economice, de mare ajutor pentru 
studenții facultății de profil 
Reprezentanții universității sucevene s-au bucurat de prezența în sală a 
liderilor celor mai importante firme de contabilitate din zonă, bine 
cunoscuți audienței după ce mulți dintre tinerii prezenți și-au făcut 
stagiul de practică și au deprins îndemânarea meseriei în cadrul acestor 
importante firme. Cadrele didactice din cadrul Departamentului de 
Contabilitate, Audit și Finanțe al Facultății de Științe Economice și 
Administrație Publică conștientizează faptul că performanța în acest 
domeniu nu se poate realiza fără sprijinul celor din mediul de afaceri. De 
aceea, împreună, prin realizarea fundației acestei colaborări, și profesorii 
vor reuși să dezvolte abilități și să formeze competențe la studenții lor, 
un lucru de care vor beneficia reprezentanții firmelor din domeniu, care 
sunt principalii angajatori pe această piață de muncă. Conducătorii 
acestor firme au primit mulțumirile conducerii departamentului și al 
facultății pentru efortul pe care și l-au asumat în conlucrarea cu 
universitarii și în inserția profesională a absolvenților USV. S-a spus aici 
că e nevoie de un feedback dinspre piața muncii spre universitate, pentru 
ca programa și curricula universitară să poată fi adaptate noilor cerințe 
ale pieței. Luminița Chihai, reprezentanta unei firme de servicii de 
contabilitate unde studenții au făcut practică de-a lungul timpului, a 
vorbit despre colaborarea cu mediul universitar sucevean: „Noi sperăm 
să vină generații la fel de bine pregătite cum au fost până acum, să se 
schimbe un pic piața muncii, pentru că la acest moment companiile 
noastre nu mai sunt atât de atractive, deși o meserie adevărată se învață 
la noi, în firmele de contabilitate. Eu îi îndemn pe studenții care vin în 
practică să-și ia în serios aceste ore, pentru că au ce învăța aici. Vă 
mulțumim pentru că ne-ați oferit absolvenți foarte buni, oameni pe care 
noi i-am crescut și cred că foarte multe companii mari au în rândurile lor 
foști angajați de-ai noștri.” 
Idei noi și impresii au fost schimbate în cursul evenimentului 
Ideea unei universități antreprenoriale, așa cum se dorește a fi astăzi 
USV, este încurajată și de Liliana Agheorghicesei, în calitate de 
președinte al Femeilor de Afaceri din Regiunea de Nord-Est, și care a 
declarat: „Sunt atât de încântată să văd atâta căldură și transfer de emoție 



între mediul academic și acești oameni speciali pentru noi, care formează 
forța de muncă ce reprezintă pentru mediul de afaceri produsul finit al 
unei munci continue”, iar o absolventă de mulți ani a facultății, revenită 
pentru studii de masterat, și-a amintit: „Am terminat în urmă cu 10 ani 
de zile, iar surpriza a fost acum la întoarcere să găsesc o universitate 
complet schimbată, cu profesori foarte, foarte buni și dedicați. Este 
adevărat că trebuie să vină și din partea studenților implicarea și dovada 
că vor să învețe ceea ce li se predă. Contabilitatea nu se învață cu 
rapiditate, cu ușurință, ci trebuie să te dedici.” 
La eveniment au acceptat invitația de a participa reprezentanții a peste 
10 firme  angajatoare din domeniul serviciilor de contabilitate și audit, 
din domeniul bancar, dar și din alte domenii de activitate, care și-au 
expus cele mai stringente puncte de vedere legate de inserția pe piața 
muncii a absolvenților din domeniul contabilitate. 
Organizatorii au speranța că problematicile care au fost abordate vor fi 
utile tuturor părților interesate, cadrele didactice aflând 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, astfel încât firmele își pot 
asigura în viitor angajați competenți, iar studenții și absolvenții își vor 
găsi mai ușor un loc de muncă potrivit nivelului lor de educație. 

- „Omul și Cartea”, 
pe 10 iunie, la 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava 
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- Biblioteca USV organizează, în data de 10 iunie 2021, ora 11:00, în Sala 
de Lectură cu Publicații Economice și Inginerești (corp E), manifestarea 
Omul și Cartea. Invitatul special al acestei întâlniri de suflet este 
Profesorul universitar dr. Ion-Horia Bîrleanu, fost Decan al Facultății de 
Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, cercetător, scriitor și publicist, întemeietor de Școală, 
Dascăl meritoriu. […] 
Evenimentul va avea loc în prezența colegilor, prietenilor și familiei, cu 
respectarea condițiilor sanitare în vigoare. 

- USV: Planul pentru 
anul academic 
viitor, anunțat pe 15 
septembrie 

radiotop.ro 
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- Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava își dorește ca 
viitorul an academic să se desfășoare în condiții normale. Însă, la fel ca 
în 2020, decizia finală va fi luată de-abia la mijlocul lunii septembrie, 
funcție de situația epidemiologică. Prorectorul Mihai Dimian a declarat, 
la Radio Top: „Înainte de 15 septembrie nu putem anunța o decizie 
definitivă. Trebuie să analizăm mult mai mulți factori, așa cum am făcut 
și anul trecut. Anul trecut am întocmit un plan ce a fost respectat pe 
durata întregului an universitar. Am funcționat și funcționăm în sistem 
hibrid, iar activitățile au loc în campus. Prin analiza a ceea ce se întâmplă 
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în străinătate și prin ceea ce va solicita Ministerul Educației vrem să 
facem un plan și să-l anunțăm până la 15 septembrie”. Prorectorul a 
adăugat: „La noi în campus a fost o rată de infectare la jumătate din cea 
a Sucevei. Nu s-a întâmplat niciodată ca într-un cămin să fie mai mult de 
trei cazuri, astfel încât să se impună închiderea lui. Foarte interesant: am 
testat studenți care veneau să se cazeze, fiindcă erau câte două serii 
împărțite pentru a diminua densitatea în campus. La cazare constatam 
că rata de infectare a celor care fuseseră în online era mai mare decât a 
celor care fuseseră în campus. Era clar măsurată rata, deoarece aveam 
zilnic datele de la Direcția de Sănătate Publică. Am constatat cu 
surprindere acest lucru care, totodată, validează foarte clar planul pe care 
l-am aplicat în campus. Așadar, deși am avut ore încontinuu, numărul de 
infectări din campus a fost mai mic decât al celor din online”. Mihai 
Dimian a mai spus, la Radio Top, că la toamnă USV va pune la dispoziția 
studenților 1.100 locuri de cazare. El a subliniat că pentru satisfacerea 
nevoilor de cazare este în curs de renovare Căminul C1, că vor demara 
lucrările de reabilitare a căminului preluat de la Colegiul de Industrie 
Alimentară și că speră ca la Moara construcția noului cămin studențesc 
să demareze anul viitor, cel târziu. 

- Bucătar francez, 
demonstrație 
gastronomică la 
Facultatea de 
Inginerie 
Alimentară 
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- Un celebru bucătar francez a făcut o demonstrație gastronomică pentru 
studenții Facultății de Inginerie Alimentară de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare”. David Contant a folosit tehnici moderne de preparare a rețetelor. 
Francezul este de părere că noua generație de bucătari trebuie să facă mai 
mult de curs de patru-cinci luni în domeniu pentru a face performanță, cu 
atât mai mult cu cât consumatorii au devenit extrem de exigenți. 
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- La concursul de admitere din 2021, care începe în data de 12 iulie, 
Universitatea „Ștefan 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 licență, masterat, doctorat, 
post-doctorat și formare continuă. 
 „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, însoțit 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 trei 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” se arată în comunicatul USV. 
Alte avantaje de a studia la USV includ posibilitatea cazării în cele șase 
cămine studențești (cu 1.050 de locuri), accesul la o infrastructură de 
studiu care cuprinde 140 laboratoare echipate la standarde europene (cu o 
capacitate totală de 2.100 locuri), oportunitatea de a folosi atât în plan 
didactic, cât și al dezvoltării personale complexul de natație și 
kinetoterapie, terenul de sport acoperit, sala de sport, observatorul 
astronomic, biblioteca universitară, la Auditorium „Joseph Schmidt” etc. 
Această infrastructură diversă și modernă permite studenților să 
efectueze, în condiții de siguranță, activități recreative, culturale și 
sportive, consideră reprezentanții USV. 
La toate cele deja enumerate, se adaugă și un cost relativ scăzut al vieții 
studențești. De menționat și posibilitatea de a desfășura practica de 
specialitate și alte activități academice la cabana Șipoțel, la baza didactică 
Gălănești și la Centrul Teritorial de Învățământ din Vatra Dornei (care 
oferă spații de cazare și instruire confortabile, utilate cu mijloacele tehnice 
necesare derulării cu succes a proiectelor cu caracter aplicativ și 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. 
Informații 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 obținute consultând pagina web 
Admitere.usv.ro. Tot aici sunt cuprinse detalii referitoare la specificul 
fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele de concurs. 



- Neculai Marcel 
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- Neculai Marcel Flocea, profesor la Universitatea Ștefan cel Mare, 
Facultatea de Silvicultura, afirma că problema urșilor din Romania nu 
are nicio legătură cu defrișările. „De ce ies ursii? Le e mai lesne să se 
hrănească prinzând animale domestice sau consumând resturi menajere, 
decât sa vâneze animale sălbatice agere și cu simțuri ascuțite și mereu 
treze”, afirma Flocea. 
Flocea Neculai – Marcel a lucrat 3 ani de zile în Ministerul Apelor, 
Pădurilor și Protecției Mediului, s-a ocupat de Inspecția de stat pentru 
vânătoare și salmonicultura și este în prezent profesor la Universitatea 
Ștefan cel Mare, Facultatea de Silvicultură. Într-un text publicat pe site-
ul „Cu bocancii prin Romania”, el a explicat cum a apărut problema 
urșilor în Romania. 
„Daca ați avea puține cunoștințe de ecologie elementară, cam cât un 
școlar din clasa a VII-a, spre-o pilda, ați ști că acele pretinse „defrișări 
masive” sunt foarte favorabile pentru populațiile de cervide – mai întâi, 
pentru că în spațiile mari și luminate se instalează vegetație ierboasă și 
arbuști abundență, baza furajeră ce are ca o consecință pe termen scurt 
și mediu sporirea efectivelor acestor consumatori primari. 
Pe seama populațiilor mai mari de erbivore, cresc în al doilea val cele de 
carnivore: jderi, râși, dar mai ales lupi și ursi (ultimii, omnivori de fapt)! 
Mai mult ursii pasc, consuma fructe de pădure a căror producție crește 
în așa zisele tăieturi. Creșterea numărului de prădătoare face sa scadă 
mai apoi, numărul de erbivore, are loc regenerarea mai rapida pădurii 
(căci și presiunea de pe seama erbivorelor scade) și este urmată firesc de 
diminuarea ulterioară a numărului carnivorelor – consecință a scăderii 
resursei de hrana. Sunt cicluri ce se succed, cu maxime și minime 
populaționale, vizibile și pe întinsele păduri ale taigalelor în care omul 
lipsește dar unde incendiile naturale de pădure „defrișează” arii extinse. 
De ce ies urșii? Le e mai lesne sa se hrănească prinzând animale 
domestice sau consumând resturi menajere, decât sa vâneze animale 
sălbatice agere și cu simțuri ascuțite și mereu treze. Ursul e un 
oportunist. Odată ce identifica un „loc de hrănire” îl frecventează și 
devine teritorial (încearcă sa îl apere). Studiază locul, se familiarizează 
cu prezența oamenilor și nu-i mai consideră o amenințare. Le dispare 
astfel teama și apar tot mai mult timp în zone populate.  
Iar cei crescuți în „orfelinate” nu se pot renatura (sălbatici) niciodată. 
Cine este vinovat? Rezumând, dacă se tăiau păduri, ursii erau acolo, în 
marile parchete unde găseau hrana din belșug, și nu intre oameni! 



Ursul, fiindcă e în vârful piramidei trofice, practic nu are dușmani 
naturali și se poate înmulți nestingherit. Suprapopulate, pădurile nu mai 
pot găzdui efective prea mari mai ales când urșii mari sunt foarte 
teritoriali, masculii în principal si-i alunga de la hrana pe cei mai tineri. 
Noi avem cele mai mari populații de carnivore mari din Europa, fără 
Federația Rusa. Aceste populații au fost stabile chiar și când s-a vânat, 
constant și controlat. Acum când sunt puse sub ocrotire exagerată, va 
trebui să asumăm responsabilitatea pentru pagube, și disconfort, și 
pericolul potențial. 
Sau va trebui sa reglăm cu arma efectivele până la capacitatea de suport. 
Nimeni și nimic nu-i dezvață pe ursii „umanizați” de abonamentul la 
cantina tomberonului, din păcate. 
Să încercăm să ne înțelegem: ori se taie pădurea și deci le e bine urșilor, 
ori invers! Pai, ori ca ca, ori ca ca? Nu vreți să vă hotărâți? Ca și cu 
slănina-n pod, și cu curechiul uns, nu se poate! 
Natura ne vorbește dar limbajul ei nu e pentru neinițiați. Iar o înțelegere 
complexă este necesara”, a scris Flocea pe „Cu bocancii prin Romania”. 

- Programe cultural-
artistice susținute 
de Centrul Cultural 
Bucovina, începând 
de luni, în centrul 
Sucevei dar și la 
Cetate, Muzeul 
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- Vicepreședintele Consiliul Județean Suceava, Niculai Barbă a anunțat că 
în municipiul Suceava vor fi derulate, zilnic, programe cultural-artistice 
pentru public și că în acest sens administrația județeană are un proiect 
susținut de Centrul Cultural “Bucovina”. „Pe perioada desfășurării 
„Zilelor Ciprian Porumbescu” din acest an am constatat un interes 
deosebit din partea publicului de a asista la momente artistice organizate 
în spații libere din municipiul Suceava. Pornind de la acest lucru, dorim 
astfel să răspundem și la întrebarea pe care și-o pun mulți, “ce pot face 
astăzi în Suceava?”. Astfel, începând de luni, 7 iunie, în municipiul 
Suceava suntem deja pregătiți pentru a fi organizate zilnic, între orele 
17:00 și 19:00, diverse momente cultural-artistice”, a declarat Niculai 
Barbă.ă 
Evenimentele vor consta în momente de interpretare la diferite 
instrumente, muzică clasică sau muzică populată. În principal, aceste 
momente vor fi susținute de Centrul Cultural “Bucovina”. Potrivit 
precizărilor vicepreședintelui CJ Suceava, pentru început aceste 
manifestări vor avea loc în parcul central al Sucevei și pe esplanada Casei 
de Cultură, urmând ca evenimentele să fie organizate și la Cetatea de 
Scaun, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Istorie și Hanul Domnesc. 
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 „În acest sens vom transmite luni, la prima oră, o adresă Primăriei 
Suceava pentru a informa și a obține sprijin în derularea acestor 
programe. De asemenea, vom comunica și cu Direcția de Sănătate 
Publică Suceava pentru a vedea ce restricții trebuie să respectăm în ceea 
ce privește participarea publicului. De asemenea, pentru cei mici, 
intenționăm să organizăm și spectacole de teatru de păpuși, inițial în 
foișorul din parcul central, iar apoi în celelalte locații, după un program 
pe care îl vom finaliza în cursul zilei de luni, 7 iunie. Spectacolele de 
teatru de păpuși ar urma să aibă loc în zilele de sâmbătă și duminică, în 
jurul prânzului”, a specificat Niculai Barbă. Vicepreședintele CJ Suceava 
a dat asigurări că a mai avut deja discuții cu personalități din lumea 
culturală a Sucevei pentru a sprijini acest amplu program. „Săptămâna 
viitoare voi iniția și alte discuții pentru îmbunătățirea programului. 
Centrul Cultural “Bucovina” ar putea asigura întregul program, dar 
lansez o provocare în acest sens Universității „Ștefan cel Mare”, 
Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” , Teatrului „Matei Vișniec” și 
tuturor celor care vor, să participe la proiect, să ne fie alături, cu idei sau 
cu prezentarea unui act artistic în spațiile menționate. Ne gândim ca în 
scurt timp astfel de evenimente să aibă loc în toate cartierele 
municipiului Suceava”, a declarat Niculai Barbă.  

- În parcarea 
interioară a 
Universității Ștefan 
cel Mare Suceava, 
între sala de sport și 
auditorium, sunt 
amplasate mai 
multe containere 
care ar urma să 
compună Creative 
Hub – clădire 
modulară ușoară 
având destinația de 
birouri. 
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- În parcarea interioară a Universității Ștefan cel Mare Suceava, între sala 
de sport și auditorium, sunt amplasate mai multe containere care ar 
urma să compună Creative Hub – clădire modulară ușoară având 
destinația de birouri. 
Proiectant este SC Expert Project Team SRL Iași, iar constructorii sunt 
SC Colectiv Energy SRL Vaslui și SC Demoar 2000 SRL Galați. 
Lucrările ar fi trebuit să se încheie pe 21 aprilie, dar sunt încă la stadiul 
de șantier. 
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