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Corina Burduja M. OROIAN, 
profesor: „Din 
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specializarea 
ȘTIINȚE 
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cadrul Facultății 
de Inginerie 
Alimentară de la 
USV” 
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Astăzi, îl avem alături de noi pe Mircea-Adrian OROIAN, prof. univ. dr. 
ing în cadrul „Universității Ștefan cel Mare” Suceava.[…] 
 
M.O.: Programul de studii universitare de licență Științe Gastronomice 
se va desfășura în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară (FIA). 
Facultatea de Inginerie Alimentară a fost înființată în anul 2002 
(conform HG 410/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 
313/13.05.2002) pe structura Colegiului Universitar Tehnic, respectând 
prevederile și principiile stipulate în Carta Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. 
În Suceava, învățământul tehnic în domeniul alimentar datează din anul 
1977, când prin Decretul 209 din 12 iulie 1977, a fost înființată secția de 
subingineri în industria alimentară, cu denumirea Tehnologia 
Produselor Alimentare de Origine Animală, forma de învățământ de 
scurtă durata (3 ani). Această specializare a funcționat până în anul 
1985. Conform adresei M.E.N., în urma solicitării universității și a 
întocmirii dosarului de autoevaluare, specializarea a fost reînființată în 
anul 1995, cu denumirea Tehnologia Produselor Alimentare, 
funcționând în cadrul Colegiului Universitar Tehnic. 
 
Rep: Ne puteți spune care sunt oportunitățile  inițierii activării 
programului de studii universitare de licență Științe Gastronomice? 
M.O.: În prezent programele de studiu de licență ale Facultății de 
Inginerie Alimentară înregistrează o scădere constantă a numărului de 
studenți datorită lipsei locurilor de muncă atractive în domeniu, 
scăderea procentului de promovabilitate de la liceele care tradițional 
furnizau studenți, scăderea demografică din regiunea de Nord-Est. 
Dezvoltarea unităților de alimentație publică, creșterea numărului de 



turiști în regiune, creșterea ponderii cheltuielilor cu alimentația publică 
a consumatorilor din România creează necesitatea unor specialiști în 
domeniul gastronomiei. 
În zilele noastre, rolul nutriției raționale este în creștere, pentru că vrem 
să mâncăm gustos și sănătos.[…] 
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Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) regretă decesul 
Academicianului Alexandru Surdu, președinte al Secției de Filosofie, 
Teologie, Psihologie și Pedagogie a Academiei Române și director al 
Institutului de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei 
Române. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost sprijinită permanent 
de Alexandru Surdu, pe multiple planuri. Menționăm aici contribuția 
semnificativă la crearea programului de studiu Filosofie, la toate 
nivelurile – licență, masterat și doctorat, și aportul adus la creșterea 
calității publicațiilor științifice din domeniul filosofiei ale 
Departamentului de Științe Umane și Social-Politice al Facultății de 
Istorie și Geografie (revista ROPHIR – Revista română de filosofie pe 
internet, ROSLIR- Revista română de semiologie pe internet și ROCSIR- 
Revista română de studii culturale pe internet). Totodată, a sprijinit 
toate manifestările științifice organizate de departament prin Centrul 
de cercetare EPHES (Etică, filosofie și inginerie în societate), în 
colaborare cu SRFIT (Societatea română de filosofie, inginerie și 
tehnoetică).[…] 
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Local Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă implementarea 
proiectul  „PORT Cultural” (PORTofoliu de instrumente inovative pentru 
dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin 
valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală). Scopul 
principal al acestuia este inventarierea resurselor valoroase de 
arhitectură specifică zonelor țintă ale Bucovinei și ale Transilvaniei de 
Sud și identificarea unor soluții de păstrare a peisajului cultural. 
Proiectul explorează contextul istoric și provocările unor largi grupuri 
sociale ce au determinat modificări ale peisajului cultural actual, prin 
studii istorice, etno-demografice și antropologice. 



Principalele rezultate ale acestui proiect au în vedere prezentarea 
tuturor caselor tradiționale identificate pe hărțile interactive și 
propunerea de planuri de arhitectură pentru integrarea armonioasă a 
construcțiilor noi în peisajul construit existent în mediul rural. De 
asemenea, în cadrul proiectului vor fi realizate ghiduri de valorificare a 
construcțiilor tradiționale prin dezvoltarea de mici afaceri în mediul 
rural și ghiduri de dezvoltare durabilă a comunităților rurale.[…] 
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Social În perioada 2 – 5 decembrie, s-a desfășurat, în mediul online, cea de-a 
VIII-a ediție a conferinței „Career advice for students”, organizată de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și de Asociația 
studențească „A ȘtI DC”. 
Potrivit USV, această ediție și-a propus să aducă studenții față în față cu 
antreprenori renumiți, prin organizarea unor traininguri care să 
contribuie la dezvoltarea tinerilor în domenii necesare 
antreprenoriatului.[…] 
Trainingurile oferite pentru studenții USV au fost gratuite și extrem de 
apreciate de peste cei 110 participanți. Scurtele formări au avut 
următoarele teme: Leadership (Oana Yucel, Trainer, Couch, Founder 
YEAP), Legislație de afaceri (Simona Pirtea, Managing Partner Enache 
Pirtea & Asociații), Marketing digital (Alexandra Manafu, Performance 
Team Leader Evonomix), Public speaking (Cristina Onofrei, DTM 
Toastmasters International) și Antreprenoriat studențesc (Razvan 
Ungurașu, Manager Raisis Software).[…] 
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Suceava Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a aprobat înființarea Centrului 
de Formare în Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere, în cadrul 
Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. 
Potrivit documentației, activitatea Centrului constă, în principal, în 
organizarea și desfășurarea de cursuri de specializare – perfecționare 
finalizate cu certificat de absolvire, ce vizează dezvoltarea unor 
competențe diversificate în acord cu cerințele pieței muncii. 
Activitatea nou înființatului centru de formare vizează cursuri de inițiere 
intensive și cursuri de perfecționare la cerere. De asemenea, vor fi 
realizate traduceri de documentații tehnice. 



Cursurile de formare vor fi taxate cu 10 lei pe oră, iar evaluarea finală 
va consta în susținerea unui test și a unui interviu. 
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Sport local Campioana României la volei masculin, Arcada Galați, care-l are în lot și 
pe talentatul jucător sucevean Alexandru Rață, în vârstă de 20 de ani, a 
obținut o victorie clară în ultimul meci din campionatul Diviziei A1. 
Arcada a trecut de CSU Știința București cu 3-0 (25-18, 25-20, 25-15), în 
cadrul turneului de la Dej, cei mai buni jucători ai echipei fiind Marian 
Bala și Niels Klapwijk, cu 13 puncte fiecare. Alexandru Rață și-a adus 
contribuția la succesul gălățenilor cu două puncte pe faza de atac. 
Deocamdată, în clasamentul național pentru postul de trăgător fals de 
mâna stângă, acesta ocupă poziția a șasea. 
Alexandru Rață a ajuns la campioana României la începutul acestui 
sezon, de la gruparea Lapi Dej, cu care s-a situat pe locul cinci în 
precedenta ediție de campionat a Diviziei A1. 
El a fost descoperit la LPS Suceava de profesorul Tudor Orășanu, cu care 
a și jucat mai apoi la echipa locală de seniori, CSM. 
Alexandru Rață este în prezent student în anul II la Facultatea de 
Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. 

Jupanu Plictiseala din fața 
monitorului 

www.jupanu.ro 
11.12.20 

Actualitate „Școala online este mult mai monotonă, iar conexiunea la internet 
uneori are probleme. Mai ales după ce copiii din preuniversitar au trecut 
în online viteza internetului a scăzut destul de mult. Am avut întreruperi 
în timpul cursului, nu numai la mine, ci și la studenți. Avem și studenți 
care sunt în zone unde acoperirea la internet nu este foarte bună ori în 
zone cu intervale orare în care viteza internetului este satisfăcătoare, 
mai ales dimineața. În plus, pentru cadrul didactic e dificil să țină cursul 
online, întrucât nu știe dacă s-a făcut sau nu înțeles. Într-o sală de curs, 
până la urmă citești mimica feței studentului, vezi dacă a înțeles ori dacă 
nu a înțeles, vezi dacă-i plictisit, vezi dacă poți face ceva pentru a-i 
întrerupe ritmul, astfel încât să-l aduci acolo unde dorești”. Decanul 
Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava, Mircea Oroian, a mai spus că speră, totuși, ca 
universitatea să aducă studenții în campus în actualul semestru pentru 



laboratoare și seminarii. El a precizat că speră ca până la sfârșitul 
semestrului situația epidemiologică să nu scape de sub control, astfel 
încât să nu se treacă exclusiv în online. 

 

 

 

 

 

 

 


