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- Studenții suceveni și îndrumătorii acestora au obținut rezultate notabile 
în cadrul olimpiadelor organizate la sfârșitul lunii mai și în cadrul primei 
jumătăți a lunii iunie, de instituții academice de prestigiu din domeniul 
economic. Astfel, Academia de Studii Economice din București a 
organizat a-XV-a ediție a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în 
Formare (ONEF 2021),  
Secțiunea Masterat, în regim online. În cadrul  fazei naționale s-au 
calificat 32 de lucrări științifice, împărțite în două subsecțiuni, 
Subsecțiunea 1 Administrarea afacerilor și Subsecțiunea 2  Economie. 
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică  a Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava  a fost reprezentată la nivel național în 
această competiție de două lucrări științifice. Lucrarea intitulată 
„Conceptualizarea unui model econometric de evaluare a prețurilor de 
transfer în funcție de indexul de localizare geografică”, elaborată de 
studenții masteranzi Constantin Daniel Alexandru  și Paula Croitor, de la 
programul de studii Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă, 
sub îndrumarea lect.univ.dr.Ana-Maria Macovei și a conf.univ.dr. 
Marian Socoliuc, a fost răsplătită de juriul competiției cu Mențiune, iar 
lucrarea intitulată Model econometric de evaluare a goodwill-ului pentru 
companiile care aplică raportarea integrată, elaborată de studenții 
masteranzi  Anamaria Sandulachi și Anda Ivaniuc, de la același program 
de studii, sub îndrumarea lect.univ.dr. Marius-Sorin Ciubotariu și a 
asist.univ.dr. Cristina-Gabriela Cosmulese, a primit din partea juriului 
Premiul pentru Aplicabilitate. 
La sfârșitul săptămânii trecute, Facultatea de Științe Economice din 
cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu a organizat Olimpiada 
Națională a Economiștilor în Formare (ONEF 2021), Secțiunea Licență, 
tot în regim online. În cadrul fazei naționale s-au calificat un număr de 
46 de lucrări științifice, împărțite în două subsecțiuni, Economie și 
Administrarea afacerilor. 
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică (FSEAP) a 
Universității „Ștefan cel Mare ” din Suceava  a fost reprezentată la nivel 



național de către lucrarea intitulată „Percepția generațiilor Y și Z privind 
procesul digitalizării contabilității” elaborată de studenții Alexandru 
Cojocari și Iulian Dascălu, de la programul de studii Contabilitate și 
informatică de gestiune, sub îndrumarea prof.univ.dr. Veronica Grosu și 
lect.univ.dr. Ana Maria Macovei. Această lucrare a fost răsplătită de 
juriul competiției cu Premiul de Originalitate. 
La aceste competiții au participat studenți de la ciclul de licență și 
masterat de la principalele centre universitare din țară: București, Cluj-
Napoca, Oradea, Timișoara, Iași, Sibiu și Constanța. Evenimentele 
științifice au constituit un bun prilej pentru studenții FSEAP de a-și 
demonstra preocuparea pentru activitatea de cercetare științifică și de a-
și testa nivelul de pregătire în comparație cu studenții din celelalte centre 
universitare importante ale țării. 
Faptul că toate cele 3 lucrări elaborate de studenții FSEAP, participante 
la faza națională a ONEF 2021, au fost premiate de juriile de specialitate, 
demonstrează nivelul ridicat de pregătire al studenților acestei facultăți 
sucevene. 
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- Timp de trei zile, începând de joi, 17 iunie, și până sâmbătă, 19 iunie, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va fi gazda unui important 
eveniment, iar dezbaterea se va axa pe subiecte din sfera juridică, de la 
modificările legislative, până la tendințele în domeniu. Conferința 
Internațională „Ethical and Social Dimensions in Public Administration 
& Law",Ediția VI-a, va aduna peste 150 de invitați (speakeri, procurori, 
judecători, avocați, notari, executori judecătorești, cercetători științifici, 
consilieri juridici, doctoranzi, funcționari publici, precum și studenți de 
la programele de licență și masterat), atât din țară, cât și din străinătate. 
Printre participanții acestei conferințe pot fi amintiți prof. univ. dr. 
Augustin Zegrean, D.H.C, Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, fost Președinte al Curții 
Constituționale a României, prof. univ. dr. Mircea Duțu, D.H.C., 
Președintele Universității Ecologice din București, directorul Institutului 
de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 
prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, cercetător științific de onoare al 
Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 
Române, conf. univ. dr. Gabriela Alexandra Oanță, Universitatea din 
Coruna, Spania, prof. univ. dr. Mehmet Șahin, Universitatea din Mersin, 
Turcia, Dr. Andrei Săvescu, Președintele Societății de Științe Juridice din 
România și prof. univ. dr. Serhiy Melenko, Universitatea Națională „Iurii 
Fedkovici” din Cernăuți. 



„Din dorința de a ține pasul cu vremurile, participarea la workshop-urile 
și sesiunile științifice programate în cadrul conferinței va cuprinde atât 
prezența fizică, cât și cea on-line, iar scopul lucrărilor conferinței constă 
în susținerea tinerilor angrenați în actul de cercetare științifică, 
expunerea opiniilor și a cunoștințelor juridice, dezbaterea și oferirea de 
soluții în problematica ce ține de domeniul dreptului și administrației 
publice. Necesitatea și motivația realizării acestui eveniment s-a datorat, 
în primul rând, promovării și susținerii activității de cercetare științifică, 
iar feedback-ul pozitiv al edițiilor derulate anterior ne face să fim 
încrezători și în succesul acestei ediții a conferinței, iar cele trei zile de 
desfășurare a conferinței, cu siguranță, vor aduce un plus de valoare 
orașului nostru. Manifestarea științifică va reuni personalități marcante 
din România și din comunitatea internațională, specialiști care au 
abordat aspecte privind evoluția mediului legislativ, impactul aplicării 
noilor norme juridice adaptate la situația generată de pandemia COVID-
19, perspective sociale în guvernarea locală, metode de predare moderne 
și educație non-formală, didactici apreciative și valori etice. Conferința 
urmărește să devină o platformă de dezbatere, care să genereze soluții 
pentru problemele ridicate de contextul juridic și socio-economic 
existent”, se arată într-un comunicat al USV. 
Conferința este organizată de Facultatea de Drept și Științe 
Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în 
colaborare cu Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică 
Suceava și Primăria Municipiului Suceava. 
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- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Casa de Cultură a 
Studenților Suceava organizează joi, 17 iunie, cea de-a cincea ediție a 
Festivității de Absolvire USV, care va include și Marșul Absolvenților. 
Acest eveniment este dedicat tinerilor care încheie studiile de licență și 
masterat și celebrează succesul și bucuria absolvirii. 
După ce ediția de anul trecut s-a desfășurat online din cauza pandemiei, 
acest eveniment al tinerilor absolvenți revine în centrul orașului Suceava, 
așa cum ne obișnuise în anii precedenți. Conform programului 
prestabilit, studenții vor pleca din campusul USV și se vor deplasa către 
zona centrală a orașului, pe esplanada Casei de Cultură, unde va avea loc 
Festivitatea de Absolvire. După desfășurarea acestei festivități, în același 
loc va avea loc un moment artistic, susținut de trupele Dimma’S și Fără 
Zahăr.  
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 Una dintre cele mai tinere trupe de pop-opera din România, formată din 
Anton Babiaș, Claudiu Chereji, Aurelian Filip și Nicolae Ilincăi, grupul 
Dimma'S are în componență patru soliști profesioniști, care s-au bucurat 
de-a lungul timpului de colaborări importante. Spectacolele lor au ca 
punct focal eleganța, atât vizuală, cât și fonică, iar interpretarea în stilul 
lor caracteristic a unor melodii celebre aduce un plus de stil și rafinament 
oricărui eveniment. Dimma'S promite momente de neuitat prin 
interpretări pop-opera ale unor melodii celebre și muzică clasică. 
Fără Zahăr este o trupă de muzică și umor consacrată, care abordează 
mai multe genuri muzicale, cu versuri comice, de satiră socială și teme 
inspirate din viața satului. Soliștii trupei, Bobi Dumitraș și Bobo 
Burlăcianu, sunt originari din Dorohoi, județul Botoșani. 
Conducerea universității a luat toate măsurile ca în cadrul festivității și 
al momentului artistic care îi va urma, să fie respectate toate prevederile 
în vigoare de protecție împotriva coronavirusului.  

- Admiterea la 
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 Prima etapă de admitere este programată în perioada 12–16/20 iulie 
Concursul de admitere (licență și master) din acest an la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va începe luni, 12 iulie, la toate cele 
zece facultăți. Admiterea vine cu o serie de noutăți, atât din punctul de 
vedere al ofertei educaționale a universității, cât și din punct de vedere 
organizatoric. 
„Admiterea din acest an demarează la scurt timp după ce universitatea 
suceveană și-a consolidat statutul de instituție de învățământ superior de 
elită, fiind ierarhizată, în premieră, în celebrul top internațional QS 
World University Ranking și plasată între primele 1300 de universități 
ale lumii (menționăm faptul că doar 11 universități din țara noastră 
figurează în clasament)” se arată în comunicatul universității. 
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. 
În ceea ce privește studiile de licență, aflăm că și în acest an „USV 
continuă politica de adaptare a ofertei educaționale la noile contexte și 
realități, mizând pe formarea unor absolvenți pregătiți să răspundă 
cerințelor actuale și viitoare ale pieței muncii și să performeze cu succes 
pe plan local, regional, național sau internațional”. 
Specializări noi, pe lângă cele cu tradiție – peste 50 de programe de 
licență. 
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 Astfel, pentru sesiunea iulie 2021, pe lângă specializările de tradiție la 
licență, absolvenții de liceu se vor putea orienta și către unele noi: 
Echipamente și sisteme medicale, Tehnică dentară, Autovehicule rutiere, 
Echipamente de comandă și control pentru autovehicule, Robotică, 
Rețele și software de comunicații, Energetică și tehnologii informatice, 
Științe gastronomice și Resurse umane. 
„În total, peste 50 de programe de licență și peste 35 de programe de 
masterat își așteaptă viitorii studenți, pentru a le deschide perspectivele, 
îmbogăți cunoașterea și spori capacitatea de a înțelege viitorul. 
Evidențiem faptul că dintre cele 1210 locuri bugetate (fără taxă), 
disponibile la ciclul de studii de licență, 41 de locuri sunt alocate 
absolvenților de liceu din mediul rural, 10 locuri sunt pentru absolvenții 
de liceu proveniți din sistemul de protecție socială, iar alte 10 locuri sunt 
rezervate candidaților de etnie rromă” a precizat USV. 
Informații detaliate despre procesul de admitere 2021, cu repartizarea 
celor peste 5000 de locuri bugetate și cu taxă pe programe de studiu din 
ciclul de licență, masterat și doctorat, pot fi obținute consultând pagina 
Admitere.usv.ro/. Tot aici sunt cuprinse detalii referitoare la specificul 
fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele de concurs. 
În ceea ce privește procesul de înscriere, și în acest an, candidații au 
posibilitatea de a se înscrie atât onsite, în locațiile din campusul USV, cât 
și online, folosind platforma de înscriere disponibilă. O noutate în ceea 
ce privește înscrierile onsite o va reprezenta amplasarea a patru panouri 
în punctele principale de acces către sălile de înscrieri – la intrările în 
corpurile A, D și E și în zona barierei de la corpul B. De pe aceste panouri, 
candidații vor putea scana coduri QR, prin intermediul cărora se va 
deschide un clip video cu traseul către sala de înscrieri a fiecărei facultăți. 
Clipurile au fost realizate de studenți voluntari, care își doresc să 
faciliteze orientarea în campus a viitorilor colegi. 
Pentru a ușura procedura de depunere a actelor în online, platforma de 
admitere a USV pune la dispoziție și un sistem electronic de plată a taxei 
de înscriere, care va putea fi accesat în momentul înscrierii și încărcării 
documentelor în platformă. 
„Reamintim faptul că, 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 3 studenți înmatriculați cu taxă la anumite programe 



 de studiu vor primi pentru primul an de studii 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” a mai precizat 
USV. 
Procesul de admitere se va desfășura în perioada 12-16 iulie (fără zilele 
de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde există probe, și în 
perioada 12–20 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru 
specializările unde nu există probe. Sesiunea a doua de admitere se va 
desfășura în perioada 6-13 septembrie (fără zilele de sâmbătă și 
duminică) pentru specializările unde nu există probe, și 6-10 septembrie, 
pentru specializările unde există probe. Pentru a confirma locul ocupat, 
candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la 
data de 29 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru 
sesiunea de toamnă. Acolo unde este cazul, la cererea candidaților, 
formulată în momentul înscrierii, va fi asigurat sprijin adițional adaptat 
nevoilor persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile legale.  

Madalina 
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Conf. dr. Dimitrie 
Siriopol este de anul 
trecut medic 
nefrolog și la 
Spitalul de Urgență 
din Suceava, iar de 
câteva luni predă și 
la Universitatea din 
Suceava. 
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- Conf. dr. Dimitrie Siriopol este de anul trecut medic nefrolog și la Spitalul 
de Urgență din Suceava, iar de câteva luni predă și la Universitatea din 
Suceava. 
Medicul Dimitrie Siriopol a absolvit Facultatea de Medicină în anul 2007 
și a urmat rezidențiatul în nefrologie sub coordonarea profesorului 
Adrian Covic, în Clinica de Nefrologie a Spitalului Parhon, iar din 2018 a 
devenit medic primar. Conform CV-ului său, a început să desfășoare și 
activitate didactică la UMF Iași din anul 2013, mai întâi ca asistent 
universitar, ulterior ca șef lucrări, iar din 2019 a devenit conferențiar 
universitar. 
Dacă propunerea va fi acceptată de Consiliul Județean Suceava, medicul 
ieșean ar putea prelua funcția începând cu data de 1 iulie. 
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Petru Done Dezbatere incitantă 
în Bacău asupra 
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- Filiala „Marius Mircu” din Bacău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România a organizat, marți, 15 iunie, dezbaterea „Educație și comunicare 
sub vremuri virtuale”, la care invitați au fost doi dintre intelectualii de 
marcă și profesioniști ai cuvântului, Mircea Platon și Arthur Suciu. 
Dezbaterea, moderată de ziaristul și preotul Constantin Gherasim, a avut 
loc la Universitatea „George Bacovia”, în parteneriat cu Fundația 
„Bacovia” din Bacău. 
Mircea Suciu este doctor în Științele Comunicării, profesor la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, colaborator la unele dintre 
cele mai prestigioase publicații din România, mulți ani și copywriter. 
[…] 
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Artistul francez 
Marc Fichel în 
concert la Suceava 
marți, 22 iunie 
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- Marți, 22 iunie 2021, începând cu ora 19.00, în Auditoriumul Joseph 
Schmidt al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, va avea loc un 
concert susținut de Marc Fichel (voce și pian). Autor, compozitor și 
interpret francez foarte apreciat în Franța, cu o biografie surprinzătoare, 
Marc Fichel va fi însoțit pe scenă de Franck Seguy (clarinet, acordeon și 
percuții). 
Intrarea la concert va fi liberă, în limita locurilor disponibile. 
Evenimentul face parte dintr-un turneu al artistului francez în România 
(Iași, Suceava, București), organizat de Institutul Francez. 
Coorganizatori ai evenimentului la Suceava sunt Alianța Franceză, Casa 
de Cultură a Studenților și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Reamintim că Alianța Franceză din Suceava, în colaborare cu Centrul de 
Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare”, cu sprijinul 
Agenției Universitare a Francofoniei, își propune să încurajeze învățarea 
limbii franceze și să promoveze valorile Francofoniei în comunitatea 
suceveană prin cursurile de limbă franceză și activitățile tematice din 
cadrul „După-amiezilor francofone” și al proiectului „Francofonia în 
comunitate”.[…] 
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