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__________ Pasionații de artă culinară, studenții și elevii deopotrivă, își vor 

putea demonstra talentul în cadrul Concursului național studențesc 

„Tradiție și inovație în arta gastronomică”, organizat de 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

(USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, în parteneriat cu Liga 

Studenților Agronomi și Veterinari și cu Asociația Studenților 

Veterinari din Iași. Concursul avea loc joi, 7 noiembrie, în 

intervalul orar 8.00- 13.00, la Restaurantul Ciric. Potrivit 

organizatorilor, la ediția din acest an a concursului s-au înscris 45 

de tineri de la instituțiile de învățământ superior, printre care 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava și licee, precum Liceul Tehnologic din Hârlău, 

Liceul Tehnologic din Pașcani, Colegiul de Agricultură și Industrie 

Alimentară „Vasile Adamachi”, Liceul Tehnologic „Virgil 

Madgearu” și Liceul Economic de Turism din Iași. „În cadrul 

competiției vor fi mai multe etape, prima începând chiar cu 

alegerea materiilor prime necesare de la supermarketul pe care îl 

avem printre sponsorii evenimentului. Participanții înscriși în 

competiție vor avea de realizat preparate pentru cele două categorii 

ale concursului, cea dedicată preparatelor inovative și, respective, 

cea a preparatelor tradiționale. Jurizarea va fi realizată de bucătari 

chefi, iar premiile, atât în bani cât și în vouchere, sunt motivante”, 

a declarat prof. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale 

și studențești din cadrul USAMV Iași. 
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Social Asociația IDEVA în parteneriat cu ARPC – Asociația Română 

pentru Protocol și Ceremonial și Cristina Dragna – Etichetă & 

Protocol & Comunicare, invită sucevenii, sâmbătă, 9 noiembrie 

2019, între orele 09.00 – 15.30, în aula din corpul E al Universității 

„Ștefan cel Mare” Suceava, la cursul cu tema: „Etichetă, protocol 

și comunicare cu impact maxim”. 

De ce este necesar un curs de Etichetă și Comunicare? 

Regulile de Etichetă și Comunicare ne ajută în fiecare zi, iar unele 

dintre motivele pentru care avem nevoie de un astfel de curs sunt 

enumerate în cele ce urmează: 

    -pentru că suntem mereu în evoluție din punct de vedere 

profesional și pentru că vizăm construirea unui brand personal 

puternic; 

    -pentru că apreciem eleganța în exprimare și în comportament și 

pentru că o considerăm o valoare importantă a unui profesionist de 

succes; 

    -pentru că a face parte dintre managerii unei companii și a avea 

mandat de reprezentare a companiei este o responsabilitate 

asumată din momentul în care este acceptat acest post; 

    -pentru că interacțiunea cu parteneri internaționali, reprezentanți 

ai instituțiilor sau diplomați impune un anumit nivel de etichetă și 

protocol; 

    -pentru că uneori este nevoie de mici ajustări în comportamentul 

personal și în comunicare, ajustări care să inspire încredere și 

rafinament; 
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    -pentru că este evident că oamenii a căror imagine publică este 

pozitivă și solidă au integrat aceste norme în comportamentul lor 

și transmit încredere și admirație; 

    -pentru că protocolul creează un cadru propice networkingului 

eficient și afacerilor prospere; 

    -pentru că dezvoltarea personală este un obiectiv concret și 

tangibil; 

„Este atât de vizibil că oamenii cu educație, cei care apreciază buna 

creștere, eticheta, atenția la detalii, lucrul temeinic și făcut cu bune 

intenții sunt oameni valoroși, oameni de caracter, sunt cei care au 

succes real, de cursă lungă. 

Dacă vă doriți ca oamenii din viața dumneavoastră și partenerii 

dumneavoastră de afaceri să găsească în dumneavoastră un om 

educat, valoros și de încredere, atunci acest curs vi se adresează”, 

transmit organizatorii cursului. 

 


