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Ultima oră local Două studente şi o masterandă de la Facultatea de Litere 

şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava (USV) s-au remarcat la cea mai 

prestigioasă manifestare ştiinţifică studenţească cu profil 

filologic din România, Colocviul Naţional Studenţesc 

„Mihai Eminescu”. 

 

Cea de-a 45-a ediţie a evenimentului s-a desfăşurat la 

Iaşi. 

 

La secţiunea de traduceri din acest an, premiul al III-lea 

a fost obţinut de masteranda Elena Şestac şi studentele 

Mădălina Opincă şi Cosmina Georgiana Calancea,din 

anul al II-lea, de la specializarea Limba şi literatura 

franceză - Limba şi literatura spaniolă, pentru traducerea 

în limba spaniolă a poemului eminescian „Luna iese 

dintre codri” (La luna entre la arboleda). Studentele au 

fost coordonate de asist. univ. dr. Alina Viorela 

Prelipcean. Anual, la acest colocviu participă studenţi de 

la numeroase facultăţi de litere din România şi Republica 

Moldova. 
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Local / pg. 2 „AmbasaDOR DE BUCOVINA. Diaspora – Educaţie şi 

Formare” este o manifestare care reunește practicienii și 

cercetătorii români din domeniul educațional care 

activează în România și în cadrul sistemelor de 

învățământ din Uniunea Europeană și Statele Unite ale 

Americii. Proiectul este inițiat și organizat de Facultatea 

de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității „Ştefan 

cel Mare” din Suceava,  se derulează în perioada 22-26 

iulie 2019 și este finanțat de Ministerul pentru Românii 

de Pretutindeni, Ministerul Educației și Consiliul 

Județean Suceava. 

În cadrul manifestării „AmbasaDOR DE BUCOVINA”  

sunt propuse conferințe și activități de formare în zilele 

de luni, marți și vineri, la USV, și mese rotunde la 

Mănăstirea Putna și la Universitatea din Cernăuți, în 

zilele de miercuri și joi. Activitățile derulate vor aduce 

celor interesați experiența a 25 de profesori, cercetători 

și manageri care activează în sistemele educaționale din 

Anglia, Grecia, Italia, Spania, Germania, Belgia, Franța, 

Elveția, Ucraina, Norvegia, Luxemburg, Canada și 

Statele Unite ale Americii. În același timp, proiectul 

beneficiază de implicarea a 25 de cadre didactice, 

cercetători și specialiști din România, absolvenţi și 

studenţi din diaspora și din Suceava (Facultatea de Știinţe 

ale Educaţiei, USV).  Toți invitații propun teme actuale 
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pentru educația din România, în cadrul celor 14 ateliere 

de formare și de împărtășire de bune practici care se vor 

realiza în perioada 22-26 iulie 2019, la Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava. 

Proiectul își propune să construiască o rețea de 

comunicare între specialiștii în educație din regiunea 

Nord-Est și profesorii și cercetătorii români din diaspora, 

cu scopul păstrării și transmiterii identităţii culturale 

româneşti, concomitent cu deschiderea României spre 

valorile culturale europene. Pe lângă conturarea unor 

colaborări viitoare (activități de internaționalizare a 

formării și cercetării, proiecte europene, activități de 

voluntariat între comunitățile românești de pretutindeni) 

proiectul este și o modalitate de promovare a imaginii 

României în alte sisteme educaționale și o încercare de 

reformare a educației românești, prin preluarea 

exemplelor europene de bune practici și adaptarea 

acestora la realitățile contemporane ale școlii românești. 

Activitățile derulate au în vedere rezultate pozitive pe 

termen scurt (colaborări în proiecte precum donațiile de 

cărți, acorduri de colaborare etc.), dar și pe termen lung 

(acorduri între universități,  regiuni, derularea de proiecte 

educaționale și de cercetare în colaborare, schimburi de 

bune practici în cadrul proiectelor europene, vizite între 

școli). 

Manifestarea organizată de Facultatea de Științe ale 

Educației se dorește a fi un act de generozitate al unor 

oameni care dăruiesc din timpul, energia și experiența 

dobândită în alte spații culturale, românilor rămași în 

țară, care doresc să contribuie la creșterea expertizei în 

diferite domenii de cunoaștere. Se poate spune, astfel, că 

educația unește, iar profesorii devin adevărați 



ambasadori ai cunoașterii pe care o oferă cu bucurie 

celorlalți. 

Detaliile privind programul, tematicile, lectorii invitați, 

precum și modalitățile de înscriere la fiecare dintre cele 

14 ateliere pot fi consultate la următoarea adresă: 

https://sites.google.com/usm.ro/ambasador/home sau la 

adresa de email a managerului de proiect: conf. univ. dr.  

Otilia CLIPA 

- „AmbasaDOR de 

Bucovina” – 

proiectul USV care 

îi va uni pe 

profesorii suceveni 

și profesorii români 

din UE și SUA 

https://www.newsbucovina.ro Social IDEM 

- Facultatea de Științe 

ale Educației din 

cadrul USV 

organizează 

proiectul „Diaspora 

– Educație și 

formare. 

AmbasaDOR de 

BUCOVINA” 

https://suceavalive.ro Social        IDEM 

- La Vatra Dornei se 

desfășoară școala de 

vară în domeniul 

proprietății 

https://www.newsbucovina.ro 

 

Communicate 

de presă 

În perioada 14 – 21 iulie 2019, la Vatra Dornei, se află în 

plină desfășurare evenimentul cu caracter științific 

International Summer Law School (ISLS), ediția a XII-a, 

cu tema „Proprietatea intelectuală în România și Uniunea 

Europeană”,organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, Universitatea de Medicină, Farmacie, 
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intelectuale, 

organizată de USV 

Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Tîrgu 

Mureș, și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri 

Publice și Private din Tîrgu Mureș. 

Această ediție a Școlii de vară se bucură de sprijinul 

partenerilor Universitatea Româno – Americană, Editura 

Universul Juridic, Editura CH Beck, Editura 

Universitară, Asociația Română de Drept și Afaceri 

Europene, Centrul de Studii Regionale și Pluraliste 

„Transilvania”, Școala Populară de Arte și Asociația 

Transilvană pentru Cultură. 

Workshop-urile incluse în programul ISLS 2019 vizează 

dezbateri referitoare la protejarea și promovarea 

proprietății industriale, a dreptului de autor și a 

drepturilor conexe, principalele noutăți legislative în 

materie (cum ar fi modificarea Legii nr. 8/1996 prin 

Legea nr. 15/2019 și recenta adoptare a Directivei UE 

privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața 

unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 

2001/29/CE), precum și alte teme de actualitate din 

domeniul proprietății intelectuale. 

 

La această ediție participă teoreticieni și practicieni ai 

dreptului (cercetători, avocați, practicieni în insolvență), 

studenți, masteranzi și doctoranzi de la universități din 

țară (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

UMFST Tîrgu Mureș, Universitatea Româno – 

Americană din București, Academia de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza” din București, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea Creștină 

„Dimitrie Cantemir” din București, Universitatea Titu 



Maiorescu din București, Universitatea „Transilvania” 

din Brașov, Universitatea „Nicolae Titulescu” din 

București), și din străinătate (Universitatea din Cernăuți, 

Ucraina; Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań, 

Polonia; Università degli Studi di Verona, Italia; 

International Black Sea University din Tbilisi, Georgia), 

precum și profesioniști din domeniul proprietății 

intelectuale. 

Președinții ISLS sunt specialiști de anvergură: Prof. univ. 

dr. Mircea DUȚU, directorul Institutului de Cercetări 

Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei 

Române, și Prof. univ. dr. Viorel ROȘ, de la 

Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti. 

 

Coordonatorii școlii de vară sunt: Conf. univ. dr. Camelia 

IGNĂTESCU – Universitatea „Ștefan cel Mare”din 

Suceava, Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU – 

Centrul de Studii de Drept European al Institutului de 

Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia 

Română, și Lector univ. dr. Raul Felix HODOŞ, 

UMFST, Tîrgu Mureș. 

 

Prin organizarea Școlii de Vară și a conferinței asociate, 

tânăra Facultate de Drept și Științe Administrative a 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava își 

demonstrează încă o dată valoarea, dar și prestigiul 

acumulat în rândul cadrelor didactice și al cercetătorilor 

din domeniul Dreptului, precum și al studenților –nu doar 

în țară, ci și în străinătate – promovând învățământul 

juridic sucevean, atât la nivel național, cât și 

internațional. 
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- Peste 1 600 de 

candidați, în primele 

4 zile de înscrieri, la 

USV. Vezi câte 

locuri mai sunt 

disponibile 

https://suceavalive.ro Social 1 641 de absolvenți de liceu și de studii de licență care 

intenționează să-și continue studiile s-au înscris la 

programele de studii scoase la concurs de Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. Aceștia s-au înscris în 

primele patru zile de înscrieri. Cei 1 641 de absolvenți 

înscriși și-au exprimat 4 299 de opțiuni. 

La licență zi, USV a scos la concurs 3 200 de locuri dintre 

care 1 180 fără taxă și 1 125 cu taxă. Pentru aceste locuri 

au fost exprimate 2 688 opțiuni, de către 1 641 de 

absolvenți de liceu. 

La licență ID unitatea superioară de învățământ a scos la 

concurs 400 de locuri, din 500 validate de ARACIS. 

Pentru aceste locuri au fost exprimate 229 de opțiuni de 

către 198 de absolvenți de liceu. 



La programele de masterat, USV a scos la concurs 2 325 

de locuri, dintre care 650 fără taxă și 640 cu taxă. Pentru 

aceste locuri au fost exprimate 1 048 de opțiuni, de către 

571 de absolvenți. 

La programele de Conversie Profesională sunt scoase la 

concurs 210 locuri, pe care s-au înscris 47 de  candidați. 

De asemenea, universitatea suceveană mai scoate la 

concurs și 60 de locuri speciale la licență, dintre care 50 

destinate elevilor care au absolvit studiile într-un liceu 

din mediul rural și 10 pentru persoanele de etnie rromă. 

Pe locurile destinate elevilor care au absolvit un liceu din 

mediul rural s-au înscris 49 de absolvenți de liceu. 

Aceștia au exprimat 78 de opțiuni. Pe locurile destinate 

persoanelor de etnie rromă s-au înscris, la programele de 

licență, 7 candidați, aceștia exprimând 9 opțiuni, iar la 

masterat s-a înscris o singură persoană. 

Cei mai aventajați sunt românii de pretutindeni, pentru 

care Universitatea din Suceava pune la dispoziție 450 de 

locuri bugetate, dintre care 300 la licență și 150 la master. 

La programele de licență, în cele 4 zile, s-au înscris 96 de 

candidați care au exprimat 156 de opțiuni, în timp ce la 

programele de masterat s-au înscris 45 de absolvenți, 

care au exprimat 90 de opțiuni. 
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Micuțariu 

Adolescentul Sebi 

Crăciun, invitat la 

Şcoala de vară 

„English as A Jar of 

Knowledge” 
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Local Adolescentul Sebastian (Sebi) Remus Crăciun, în vârstă 

de 17 ani, elev al Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” din 

Câmpulung Moldovenesc, cu un palmares de şase 

volume de poezii publicate, a fost invitat recent la Şcoala 

de vară „English as A Jar of Knowledge”, ediţia a IV-a, 

ce a avut loc în perioada 15-19 iulie 2019. 



Şcoala de vară „EJK 4” s-a desfăşurat în Corpul A al 

campusului universitar din municipiul Suceava, sub 

egida Universităţii „Ştefan cel Mare” şi a Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Suceava. 

Publicul ţintă a fost format din elevi cu vârste cuprinse 

între 11 şi 15 ani, care au fost încurajaţi să comunice în 

limba engleză zilnic, între orele 9:00-13:00. Nu au lipsit 

nici activităţile recreative. Una dintre aceste activităţi a 

fost şi cea intitulată ,,United = NO discrimination, NO 

social exclusion”, la care invitat special a fost Sebi 

Crăciun, diagnosticat cu tetrapareză spastică, un 

adolescent talentat, modest, generos, care cu banii 

adunaţi din vânzarea cărţilor de poezii publicate îşi 

acoperă o parte din cheltuielile cu intervenţiile 

chirurgicale şi terapiile necesare. 

Acţiunea a avut un mare impact emoţional pentru elevii 

prezenţi la Şcoala de vară „EJK 4”. Sebi a fost însoţit de 

mama sa, Anca Crăciun, fondatoarea Asociaţiei 

„Freamăt de Speranţă” din Câmpulung Moldovenesc, 

asociaţie care se ocupă de 30 de copii cu nevoi speciale, 

oferindu-le recuperare, consiliere şi suport financiar 

pentru medicaţii, ortezare şi intervenţii chirurgicale. 

Participanţii la şcoala de vară au asistat şi la un frumos 

recital de poezie şi muzică, oferit de Sebi Crăciun 

(versuri) şi Armin Ivan (muzică). 

Poetul Sebi Crăciun a oferit cu generozitate autografe 

tuturor persoanelor care au dorit să-i achiziţioneze din 

cărţi şi a răspuns întrebărilor adresate din public. Ca şi în 



cazul ediţiilor anterioare, organizatorii Şcolii de vară 

„EJK 4” sunt Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale 

Comunicării din USV, în colaborare cu Asociaţia pentru 

Studii Anglofone „Silvia Manoliu” şi Şcoala Gimnazială 

„Dimitrie Păcurariu” Şcheia. Amintim câteva persoane 

care s-au implicat în mod deosebit în organizarea acţiunii 

care l-a avut în prim-plan pe adolescentul din Câmpulung 

Moldovenesc Sebi Crăciun, un model de ambiţie şi curaj: 

prof. Irina Biciuşcă, Şcoala Gimnazială „Dimitrie 

Păcurariu” Şcheia, prof. Loredana Marilena Irimiciuc, 

Colegiul Tehnologic „Al. I. Cuza” Suceava, conf. univ. 

dr. Onoriu Colăcel, Asociaţia pentru Studii Anglofone 

„Silvia Manoliu” Suceava. 

Sebi a avut parte de o zi absolut minunată şi i-a mărturisit 

mamei sale, Anca Crăciun, „că îi lipsesc aceste clipe, în 

care trăieşte pentru public, recită şi oferă tot ce are el mai 

bun celor care vin să-l cunoască. Vă mulţumim pentru că 

ne sunteţi alături, vă mulţumim pentru că sunteţi dispuşi 

să duceţi povestea mai departe prin cărţile lui Sebi”. 
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- O tânără a ieșit la cerșit cu romii din Botoșani, Suceava, 

Neamț și Iași, pentru a le studia comportamentul, pentru 

teza de doctorat. 

Ca să se documenteze îndeaproape despre 

comportamentul şi stilul de viaţă al romilor din nordul 

Moldovei, Ionela Gălbău s-a îmbărbătat şi a plecat după 

ei în Franţa, la Rennes. Pentru a se integra în comunitate, 

a ieşit chiar şi la cerşit alături de o femeie căreia voia să-

i câştige încrederea, scrie Adevarul. 

www.suceavanews.ro 
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Ionela Gălbău are 33 de ani şi acum lucrează pentru o 

agenţie de turism din Suceava. Cu câţiva ani în urmă, era 

profesoară în satul Voievodeasa din comuna Suceviţa, 

unde există o comunitate de romi. Aşa a început să devină 

curioasă cu privire la unele aspecte care ţin de membrii 

etniei. Ca să găsească răspunsuri la întrebări, s-a înscris 

la doctorat, în cadrul Facultăţii de Istorie-Geografie de la 

Universitatea „Ştefan cel Mare” şi a scris teza cu titlul 

„Particularităţile geodemografice ale populaţiei de etnie 

romă din nordul Moldovei”, cu referinţe la judeţele 

Botoşani, Suceava, Neamţ şi Iaşi. Munca de cercetare a 

dus-o şi în Franţa, unde Ionela a reuşit să facă ceea ce 

puţini cercetători se încumetă. S-a integrat într-o 

comunitate de romi ai cărei membri făceau bani şi din 

cerşit. „Am fost într-un stagiu de pregătire de patru luni 

la Rennes, la Institutul de Cercetare de acolo”, ne-a spus 

tânăra. 

Pe parcursul perioadei de cercetare, Ionela Gălbău a 

întâlnit o femeie de etnie romă care cerşea în faţa unei 

catedrale. Nu a reuşit să-i câştige încrederea imediat. 

Voia să ştie câte persoane din familia acesteia au venit 

din România în Franţa, câţi copii se numără printre ele, 

dacă a avut conflicte cu comunitatea franceză şi dacă a 

fost ajutată de statul francez şi statul român. Ca să obţină 

răspunsuri la întrebări, doctoranda a cerşit alături de 

femeia romă. Nu a fost nimic forţat, ci a decurs natural. 

Stătea lângă cerşetoare pe treptele catedralei, când o 

franţuzoaică i-a pus în palmă 50 de eurocenţi. A doua zi, 

Ionela şi-a adus la „muncă” un păhărel din carton ca să 



adune bani. „Încet – încet a început să vorbească cu mine. 

Eu strângeam bani lângă ea. A văzut că afacerea merge 

destul de bine. M-a chemat la masă. Singurele cuvinte în 

limba română pe care mi le-a spus au fost «hai să 

mâncăm». Ea refuza să vorbească în limba română. Am 

fost la o cantină socială, unde nu a mâncat legume, şi-a 

luat numai carne. Mi-a spus că locuieşte la periferia 

oraşului, într-o rulotă. Familia ei era mărişoară, opt 

persoane. Făcea parte dintr-o comunitate de 40 – 45 de 

persoane. Nu am reuşit să ajung la ei, pentru că nu mi-a 

spus exact unde se află. (…) Mi-a povestit despre 

conflictele pe care le-au avut şi cu membrii altor 

comunităţi de romi din oraş. Mi-a spus că nu mai vor să 

se întoarcă în ţară”, ne-a relatat Ionela Gălbău. 

După ce au mâncat, cele două s-au întors la cerşit. Când 

a venit seara, pe treptele catedralei şi-a făcut aparţia soţul 

cerşetoarei. Cei doi romi au schimbat câteva cuvinte în 

limba romani, după care, fără să ofere vreo explicaţie, 

femeia a luat paharul în care se aflau banii adunaţi de 

doctorandă şi a plecat. Ionela spune că nu a ripostat 

pentru că oricum nu avea de gând să păstreze monedele 

şi mărturiseşte că i se făcuse puţină teamă de bărbatul 

corpolent care venise după cerşetoare. Povestea romilor 

care trăiesc într-un grajd dezafectat Pe parcursul 

aventurii sale în Franţa, doctoranda de la Suceava a cerut 

ajutorul unui ONG pentru a putea pătrunde în sânul unor 

familii de romi, care locuiau într-un grajd dezafectat. 

Organizaţia umanitară le oferea sprijin financiar celor 

două familii cu condiţia să-şi trimită copiii la şcoală. Dar, 



chiar dacă a avut uşa fostului grajd deschisă, românca a 

reuşit cu greu să se integreze. Romii erau reticenţi şi, la 

început, nu voiau să-i răspundă la întrebări. 

„Erau 20 – 25 de persoane într-o singură casă. Un ONG 

de acolo, care se ocupă cu minorităţile, le-a pus la 

dispoziţie această fermă, i-a racordat la curent electric, 

apă, iar ei locuiesc acolo de aproximativ şase ani. A fost 

foarte greu să mă integrez în comunitate. Primele 

săptămâni nu au acceptat absolut deloc. Am încercat să 

nu folosesc un limbaj foarte academic cu ei pentru că nu 

era cazul şi atunci au început să mă accepte. A fost plăcut 

până la urmă”, a relatat Ionela. Bărbaţii celor două familii 

erau plecaţi toată ziua. Unele femei stăteau acasă, altele 

se duceau la cerşit. Copiii ştiau să scrie şi în limba 

franceză şi în limba română. Una dintre familii era 

condusă de o bulibaşă în vârstă de 60 de ani. „Am rămas 

într-o seară la familia respectivă. Era o familie curată, 

respectuoasă. Din familia respectivă doi tineri şi-au găsit 

servicii bune. Guvernul francez le-a dat o locuinţă. Ea era 

femeie de serviciu, iar el lucra în construcţii”, a mai spus 

doctoranda. 

Doctoranda a tras şi unele concluzii după cele patru luni 

petrecute în Franţa: „Sunt şi romi, ca şi români de altfel, 

corecţi, curaţi, cinstiţi. Sunt şi romi deschişi spre a 

cunoaşte, spre a te primi în casa lor şi a te omeni. 

Aspectele negative pe care le vedem în fiecare zi în mass-

media nu toate sunt adevărate”.  Ionela ne-a mai spus că 



a adunat o sumedenie de informaţii în Franţa pe care le 

va folosi pentru a scrie mai multe articole ştiinţifice. 

- USV va derula un 

proiect pentru 

creşterea calităţii 

programelor de 

studii, formarea 

resursei umane şi 

promovarea culturii 

antreprenoriale 
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Actualitate Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în parteneriat 

cu SIVECO România SA Bucureşti, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, 

Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius” din 

Galaţi, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a 

început derularea unui nou proiect cofinanţat de Fondul 

Social European, în vederea creşterii calităţii 

programelor de studii universitare prin formarea resursei 

umane şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul 

studenţilor. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea 

abandonului universitar şi creşterea atractivităţii 

învăţământului terţiar în cadrul a cinci universităţi 

partenere din regiunile de dezvoltare nord-est, sud-est şi 

sud-vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de 

acţiuni unitare şi corelate care vizează perfecţionarea 

profesională a personalului didactic în scopul furnizării 

programelor de studii prin metode moderne de predare-

învăţare, dar şi în scopul participării la dezvoltarea unor 

oferte educaţionale cu grad ridicat de inovare şi cu o 

importantă componentă aplicativă, urmată de elaborarea 

a cinci cursuri complementare programelor de licenţa 

axate pe formarea de competenţe antreprenoriale cu 

ajutorul unor experienţe de învăţare de calitate dezvoltate 

în parteneriat cu mediul privat şi finalizată cu furnizarea 

noii oferte educaţionale împreună cu măsuri de atragere 

www.centruldepresa.ro 

18.07.19 

 

www.info-suceava.com 

18.07.19 



şi fidelizare a tinerilor defavorizaţi în programele de 

studii terţiare universitare. 

Fiecare universitate parteneră va elabora un curs 

antreprenorial cu componentă aplicativă şi îl va pilota cu 

studenţii din anii terminali ai studiilor de licenţă sub 

forma unei discipline complementare programelor de 

studii de licenţă. O contribuţie o va avea şi partenerul 

social SIVECO România SA Bucureşti, care se va 

implica atât cu „know-how” pentru elaborarea 

conţinutului ştiinţific, cât şi în proiectarea şi dezvoltarea 

componentei aplicative a fiecărui curs, inclusiv 

digitalizarea acesteia. Digitalizarea parţială a cursului 

antreprenorial va permite profesorilor utilizarea 

metodelor moderne şi flexibile de predare, de tip e-

learning, conducând astfel la creşterea atractivităţii şi a 

dimensiunii practice a ofertelor educaţionale. Disciplina 

va fi pilotată cu studenţii din anii terminali ai studiilor de 

licenţă de la fiecare partener universitar. 

Grupul-ţintă este constituit din personal didactic angajat 

al celor cinci universităţi partenere şi din studenţi din anii 

terminali ai studiilor de licenţă derulate de cele cinci 

universităţi partenere aflate în cele trei regiuni de 

dezvoltare. Grupul-ţintă al proiectului este format din 83 

de profesori care vor dobândi competenţe profesionale 

adaptate sistemelor moderne de educaţie şi vor fi mai 

pregătiţi să-şi îndeplinească rolul social, 441 de studenţi 

care vor absolvi învăţământul terţiar universitar cu un 

bagaj de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe care să le 



permită angajarea într-o activitate economică 

antreprenorială. 

200 de studenţi din grupurile vulnerabile (netradiţionali/ 

din mediul rural/ de etnie romă/ CES) vor fi sprijiniţi sub 

forma unor burse să finalizeze programul de studii la care 

au fost înscrişi şi vor primi astfel o şansă în plus la o viaţă 

activă de succes. Aceşti studenţi din categoriile 

defavorizate care fac parte din grupul ţintă al proiectului 

vor beneficia de măsuri suplimentare de sprijin constând 

în sesiuni de consiliere profesională personalizată. 

După încheierea procesului de pilotare şi a celui de 

evaluare a eficacităţii intervenţiei, cele cinci oferte 

educaţionale, în forma lor îmbunătăţită, vor primi statut 

de discipline opţionale/facultative ale programelor de 

studii de licenţă şi vor fi incluse în oferta curentă a 

fiecărui partener universitar. Astfel, cinci instituţii de 

învăţământ superior, din regiuni mai slab dezvoltate ale 

României, îşi vor îmbunătăţi portofoliul de oferte 

educaţionale cu un curs modern, atractiv, care oferă 

studenţilor posibilitatea de a dobândi un set de 

competenţe utile pentru viaţa profesională. 

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 

19 iulie, ora 13, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, în amfiteatrul „Dimitrie Leonida”, corp D. 

Perioada de implementare este de 24 luni, începând cu 

data de 28 mai a.c. 



_ Reprezentantii 
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Actualitate Mediul academic implicat activ in campania „Sa 

intelegem mai bine alimentele” va fi reprezentat la Iasi, 

in ziua de 19 iulie, in cadrul workshop-ului „Demontam 

stirile false despre alimente” de dr. ing. Georgiana 

Gabriela Codina si de conf. univ Adriana Dabija. 

Dupa cum observăm în piaţă, consumatorul este asaltat 

de ştiri negative legate de alimente, de conţinutul nociv 

al acestora sau de felul în care sunt produse, inducând 

astfel teama şi multe semne de întrebare. 

De aceea pentru a ne atinge obiectivul, acela de a castiga 

cat mai multi consumatori corect informati, vom oferi 

participantilor la eveniment cat mai multe informatii in 

legatura cu procesul de producție și ce conțin alimentele 

profitand de vasta experienta a cadrelor didactice din 

industria alimentara. 

Doamna Dr. Ing. Georgiana Gabriela CODINĂ este 

conferențiar universitar la Facultatea de Inginerie, 

Alimentară, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

din anul 2005. A finalizat studiile doctorale în cadrul 

Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi cu elaborarea 

lucrării de doctorat cu titlul „Modificarea proprietăţilor 

reologice ale aluatului în timpul procesului tehnologic şi 

influenţa asupra calităţii pâinii”, în domeniul Inginerie 

Industrială. A predat cursuri în domeniul industriei 

alimentare (tehnologia panificației, malțului și berii, 

analiză senzorială, etc.). Doamna dr. ing. Georgiana 

Gabriela CODINĂ are o activitate ştiinţifică remarcabilă, 

concretizată prin: 35 lucrări indexate/cotate ISI, 3 brevete 



de invenţii primite, 15 brevete de invenții în curs de 

evaluare, 69 de lucrări în reviste indexate în diferite baze 

de date internaționale, 3 cărți publicate la diferite edituri 

din țară, 46 de participări la conferințe naționale și 

internaționale. Rezultatele științifice ale candidatei sunt 

citate în numeroase publicații de prestigiu internațional 

din țară și din străinătate, ea fiind membru în colectivul 

editorial la 4 reviste indexate în diferite baze 

internaționale dintre care una de mare impact 

internaţional, Food Research Internațional, și evaluator 

la numeroase reviste internaționale din ţară şi din 

străinătate. 

Doamna Conf. Dr. Adriana Dabija din cadrul Facultății 

de Inginerie Alimentară, Universitatea Ștefan cel Mare 

din Suceava. Este absolventă din anul 1986 a Facultății 

de Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare şi 

Tehnică Piscicolă, Universitatea din Galați specializarea 

Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare și a 

Facultății de Management, Academia de Studii 

Economice București, specializarea Managementul 

Firmei, din anul 1999. Are o experiență de peste 32 de 

ani în domeniul Ingineria Produselor Alimentare, 17 ani 

de activitate în producție (1986-2001 la Bere Lichior 

Mărgineni Bacău, 2006-2007 la Pambac Bacău) și 22 de 

ani de activitate în invățământul superior (1997-2009, 

Universitatea din Bacău, 2009-prezent,Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava). 

Activitatea științifică s-a concretizat în publicarea a 13 

cărţi în edituri cotate CNCSIS, 16 lucrări științifice 



publicate în reviste și volume de conferințe indexate ISI, 

130 lucrări științifice publicate în reviste și volume de 

conferințe indexate BDI, 102 lucrări științifice publicate 

în reviste și volume de conferințe neindexate, 15 

propuneri de brevete de invenție înregistrate la OSIM și 

11 proiecte de cercetare finalizate, din care la 5 proiecte 

în calitate de director. Este doctor în domeniul Inginerie 

Industrială din anul 2000 și abilitată în domeniul de studii 

universitare de doctorat Ingineria Produselor Alimentare, 

din anul 2018. 

Este membră în Consiliul de Conducere al Asociaţiei 

Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie din România 

(ASMP) din anul 2014 și membră în ASMP din anul 

2002, în SETEC –AGIR, din anul 2009 și în Asociaţia 

Specialiştilor de Industrie Alimentară din România, din 

învăţământ, cercetare şi producţie (ASIAR), din anul 

2009. 
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