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Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava organizează faza naţională a 

concursului de inovare în domeniul produselor alimentare 

„Ecotrophelia”. Cea de-a VI-a ediție a competiției se va 

desfășura în perioada 2-4 iulie 2017 și se adresează studenților, 

aceștia fiind provocați să creeze produse alimentare inovative 

pentru consumul uman. Deschiderea oficială a concursului va 

avea loc pe 3 iulie 2017, începând cu ora 9.00, în aula din corpul 

E al USV. Pentru ediția din acest an s-au înscris 15 echipe de la 

următoarele universități: Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea din 

Oradea, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului din Timişoara. Juriul concursului va fi 

format din specialişti din industria alimentară agreaţi de ASIAR. 

De altfel, „Ecotrophelia” se desfășoară sub egida egida 

Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din România 

(ASIAR). Marii câştigători ai competiţiei naţionale vor 

reprezenta România la faza internaţională, care va avea loc în 

perioada 21-22 noiembrie 2017, la Londra, în Marea Britanie. 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, prin Facultatea de 

Inginerie Alimentară, organizează, în perioada 2-4 iulie, faza 

națională celei de a VI-a ediții a competiției studențești de 

inovare în domeniul produselor alimentare „Ecotrophelia”. 

Potrivit reprezentanților USV, la concurs participă 15 echipe de 

studenți de la șase universități din țară, participanții fiind 

provocați să creeze produse alimentare inovative pentru 

consumul uman. 

„Pentru ediția din acest an s-au înscris 15 echipe de la 

următoarele universități: Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea din 

Oradea, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului din Timişoara”, se menționează într-un 

comunicat de presă al USV. 

Juriul concursului „Ecotrophelia” va fi format din specialişti din 

industria alimentară agreaţi de ASIAR, competiția desfășurându-

se sub egida Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din 

România (ASIAR). 

USV precizează că deschiderea oficială a concursului va avea loc 

pe 3 iulie 2017, începând cu ora 9.00, în aula din corpul E, iar 

câştigătorii competiţiei naţionale vor reprezenta România la faza 

internaţională. Aceasta va avea loc în perioada 21-22 noiembrie 

2017, la Londra, în Marea Britanie. 
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Știri locale 

 

Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava organizează faza naţională a 

concursului de inovare în domeniul produselor alimentare 

„Ecotrophelia”. 

Cea de-a VI-a ediție a competiției se va desfășura până pe 4 iulie 

2017 și se adresează studenților. Participanții sunt provocați să 

creeze produse alimentare inovative pentru consumul uman. 

Deschiderea oficială a concursului va avea loc pe 3 iulie, 

începând cu ora 9.00, în aula din corpul E al USV. Pentru ediția 

din acest an s-au înscris 15 echipe de la următoarele universități: 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea „Valahia” din 

Târgoviște, Universitatea din Oradea, Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din 

Timişoara. 

Juriul concursului va fi format din specialişti din industria 

alimentară agreaţi de ASIAR. De altfel, „Ecotrophelia” se 

desfășoară sub egida egida Asociaţiei Specialiştilor de Industrie 

Alimentară din România (ASIAR). 

Marii câştigători ai competiţiei naţionale vor reprezenta România 

la faza internaţională, care va avea loc în perioada 21-22 

noiembrie 2017, la Londra, în Marea Britanie. 
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Actualitate 

Inginerie Alimentară, organizează, în perioada 2-4 iulie, faza 

naţională a celei de a VI-a ediţii a competiţiei studenţeşti de 

inovare în domeniul produselor alimentare „Ecotrophelia”. 

Potrivit reprezentanţilor USV, la concurs participă 15 echipe de 

studenţi de la şase universităţi din ţară, participanţii fiind 

provocaţi să creeze produse alimentare inovative pentru 

consumul uman. 

„Pentru ediţia din acest an s-au înscris 15 echipe de la 

următoarele universităţi: Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Universitatea din 

Oradea, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului din Timişoara”, se menţionează într-un 

comunicat de presă al USV. 
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Ajuns în vara trecută la Suceava după o experiență în Israel, 

Dusan Sipka și-a prelungit înțelegerea cu gruparea antrenată de 

Adrian Chiruț. Sârbul de 29 de ani a semnat un contract valabil 

pe un sezon cu CSU Suceava. 

Dusan Sipka a fost una din piesele importante ale grupării CSU 

Sucevei în primul sezon de la revenirea în Liga Națională, fiind 

al patrulea marcator al echipei, cu 93 de reușite. 

„Mi-a plăcut la Suceava și vreau să-i mulțumesc agentului meu 

pentru că mi-a oferit oportunitatea de a continua aici.”, ne-a spus 
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Dusan Sipka. 

Format la academia lui Jugovic Kac, Sipka a mai evoluat, până la 

transferul la Suceava, la RK Zajecar, RK Vojvodina și Bnei 

Herzliya. 

Reunirea lotului echipei CSU Suceava va avea loc în data de 12 

iulie, sezonul oficial al Ligii Naționale de handbal masculin 

urmând să debuteze în 3 septembrie. 
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În perioada 28-30 iunie 2017 a avut loc la Iași a XXI-a ediție a 

Salonului Internațional al Invențiilor, Cercetării, Inovării și 

Transferului Tehnologic, organizat de Universitatea Tehnică 

Gheorghe Asachi din Iași și Institutul național de inventică din 

Iași. 

La Salonul de invenții au fost expuse și prezentate 220 de 

invenții. Facultatea de Inginerie Alimentară a participat la acest 

salon cu 11 exponate, 10 din acestea fiind răsplătite cu cea mai 

înaltă distincție, Medalia de aur. Universitatea Ștefan cel Mare 

din Suceava a primit Medalie de aur și Diplomă de excelență 

pentru întreaga activitate, ca promotor al inventicii românești. 

Colectivul de inventatori a mai fost răsplătit cu Diplome de 
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excelență și cupe. 
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Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 

„Ştefan cel Mare”din Suceava organizează faza naţională a 

concursului de inovare în domeniul produselor alimentare 

„Ecotrophelia”. Cea de-a VI-a ediție a competiției se va 

desfășura în perioada 2-4 iulie 2017 și se adresează studenților. 

Participanții sunt provocați să creeze produse alimentare 

inovative pentru consumul uman. 

Deschiderea oficială a concursului va avea loc pe 3 iulie 2017, 

începând cu ora 9.00, în aula din corpul E al USV.Pentru ediția 

din acest an s-au înscris 15 echipe de la următoarele universități: 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea „Valahia” din 

Târgoviște, Universitatea din Oradea, Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din 

Timişoara. 

Juriul concursului va fi format din specialişti din industria 

alimentară agreaţi de ASIAR. De altfel, „Ecotrophelia” se 

desfășoară sub egida egida Asociaţiei Specialiştilor de Industrie 

Alimentară din România (ASIAR). 

Marii câştigători ai competiţiei naţionale vor reprezenta România 

la faza internaţională, care va avea loc în perioada 21-22 

noiembrie 2017, la Londra, în Marea Britanie. 
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