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Sinteza articolului 

- Liceeni suceveni, în 
vizită la Facultatea 
de Inginerie 
Alimentară. Oferta 
educațională este 
prezentată de FIA 
nu doar în județul 
Suceava, ci și în 
Neamț și Botoșani 

radiotop.ro 
17.03.22 
 

- Facultatea de Inginerie Alimentară – FIA din cadrul Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava continuă să-și promoveze oferta educațională 
pentru viitorul an academic. Decanul facultății, profesorul universitar 
doctor Mircea Oroian, a declarat, la Radio Top, că se dorește ca acțiunea 
declanșată în februarie să se încheie luna aceasta, în condițiile în care 
între 28 și 31 martie este programată simularea probelor scrise din cadrul 
examenului de Bacalaureat, iar în aprilie sunt Sărbătorile Pascale. El a 
afirmat că oferta este prezentată atât în licee, cât și la facultate. Decanul 
a spus: „La unitățile de învățământ ajung colegii mei însoțiți de studenți 
de-ai noștri care sunt, în general, absolvenți ai liceelor unde ne 
promovăm oferta. În plus, la FIA vin grupuri de liceeni. Vizitează baza 
materială și fac mici experimente specifice facultății noastre. Ca reacții 
pe termen scurt am văzut că a crescut numărul de urmăritori pe pagina 
de Facebook a FIA. Au devenit urmăritori și liceeni de la unități pe unde 
au trecut colegii mei împreună cu studenții”. Profesorul Oroian a 
menționat că oferta educațională este promovată în județele Suceava, 
Neamț și Botoșani. Înscrierile pentru admiterea la Facultatea de 
Inginerie Alimentară a universității sucevene vor avea loc în iulie. 
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- Cei trei studenți 
ucraineni ai 
Facultății de 
Inginerie 
Alimentară, 
activități de 
voluntariat pentru 
refugiați. 
Deocamdată, nici un 
student ucrainean 
nu a solicitat 
înscrierea la FIA 

radiotop.ro 
17.03.22 

- La Facultatea de Inginerie Alimentară – FIA de la Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava învață trei studenți ucraineni, dintre care doi sunt 
din Cernăuți și unul locuiește la granița cu România. Decanul FIA, 
profesorul universitar doctor Mircea Oroian, a afirmat, la Radio Top, că 
cei trei sunt studenți în anul IV și s-au implicat în acțiuni de voluntariat 
după izbucnirea războiului din Ucraina. Pe de altă parte, el a arătat că 
nici un refugiat ucrainean nu a solicitat înscrierea la FIA, chiar dacă acest 
lucru este posibil oricând la facultățile din România. Profesorul Oroian a 
spus: „În privința refugiaților, trebuie să ținem cont că situația este încă 
destul de caldă. De trei săptămâni, de când a început războiul, 
majoritatea lor încearcă să se dezmeticească, probabil, să vadă ce vor face 
în viitor. Oricum, pînă-n prezent, România este o țară de tranzit pentru 
refugiații din Ucraina”. Decanul Facultății de Inginerie Alimentară a 
universității sucevene a subliniat: „Conform unui ordin de ministru și 
procedurilor dezvoltate ulterior, în cazul în care nu există nici o foaie 
matricolă din partea instituției de învățământ superior din Ucraina, 
studentul refugiat trebuie să dea niște teste pentru a se stabili care e 
nivelul lui. Funcție de rezultat se va ști la ce an se încadrează”. 

 


