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11 universități din 
România vor 
participa la Târgul 
de Viitor de la 
Bistrița. 
Evenimentul începe 
vineri, la Colegiul 
Tehnic „Infoel” 
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- Asociația POV21, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Infoel” și 
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, își propune ca în această 
primăvară să aducă tinerilor din județ, aflați în căutarea propriei vocații, 
evenimentul „Târgul de viitor”, în intervalul 8-9 aprilie, vineri între orele 
13:00 – 18:00, respectiv sâmbătă, 10:00 – 16:00. 
Ne adresăm cu precădere elevilor de liceu din clasele terminale ale 
învățământului teoretic și profesional, dar și companiilor din județul 
Bistrița-Năsăud care doresc să recruteze tineri. Parteneriatul cu 
Inspectoratul Școlar Județean va implica informarea și prezența elevilor 
din toate liceele și școlile profesionale din județ. 
Universitățile participante la evenimentul „Târgul de viitor” își vor 
expune oferta educațională tinerilor bistrițeni. Acestea sunt: 
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași  
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava  
Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași  
Universitatea „Babeș-Bolyai” – Extensia Năsăud  
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi  
Universitatea de Vest Timișoara  
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța  
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca  
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
De asemenea, tinerii pot participa la workshopuri destinate dezvoltării 
lor, susținute de Sidor Costinași, Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Emilia Guia (psiholog) și echipele 
de robotică ale județului Bistrița-Năsăud, după următorul program: 
Sponsorul principal al evenimentului este magazinul de birotică și 
papetărie Tudor. Inițiativei i s-au alăturat și alte firme, precum 
TeraPlast, TUB Integral, RCB Electro, Megatitan, Terraqua, Romfulda, 
UBG Construct, Sepia Print, Andreea Lashes și BCVO Logistics. 
Susținem educația continuă prin colaborarea dintre instituții, companii 
locale și ONG-uri. Deschidem orizonturile tinerilor și-i invităm să 
cunoască atât oportunitățile pe care le oferă învățământul superior, cât 
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și numeroasele oportunități de angajare sau de viitoare cariere. 
- Caravana 

Știință&Imaginație, 
organizată în 2022 
sub egida Academiei 
Române 

unibuc.ro 
05.04.22 

- Lansată de Ziua Internațională a Matematicii și Ziua Numărului π, 
Caravana Știință&Imaginație își propune să explice știința pe înțelesul 
tuturor, prin conferințele, workshop-urile și festivalurile organizate sub 
deviza „Pregătim România pentru impactul cu viitorul”. Caravana este 
lansată de Asociația Science&Technology și de revista Știință&Tehnică, 
sub egida Academiei Române. 
Conceptul Caravanei este de a scoate știința și metodele clasice de 
predare dintre pereții clasei. Organizatorii își doresc, așadar, spații 
deschise, în centrul orașului, în parcuri sau mall-uri, unde să organizeze 
Zone de Activități și publicul să poată interacționa direct cu cercetătorii 
sau să asiste la demonstrații de tehnologie, expoziții, observații 
astronomice, experimente de astrofizică sau prezentări științifice. [...] 
Organizată de Universitatea din București, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în 
colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 
Pământului și Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia 
Hulubei”, ediția a IV-a a CNCES este organizată sub titlul „Scrutând 
viitorul: perspectivele educației STEM. Lecții din criză” și va fi un prilej 
de analiză și reflecție asupra modului în care educația pentru știință a 
evoluat în ultima decadă. 
Organizatorii invită profesorii și la un exercițiu de imaginație într-o 
încercare de a previziona direcțiile pe care educația, în general, și cea 
pentru știință, în particular, alături de serviciile de suport în învățare și 
dezvoltarea carierelor (consilierea școlară), ar putea evolua în 
următoarele decade. 

Eva Miron Primul examen 
național de 
dietetician autorizat 
– moment 
important în 
reglementarea 
profesiei de 
dietetician 
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- După mai bine de un deceniu de demersuri, reglementarea profesiei de 
dietetician a ajuns la cel mai important moment: organizarea primului 
examen național de dietetician autorizat. Promovarea acestui examen, 
reglementat prin Legea 256/2015 privind exercitarea profesiei de 
dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului 
Dieteticienilor din România, este o condiție obligatorie pentru 
dobândirea calității de membru al Colegiului Dieteticienilor din România 
(CDR) și pentru obținerea dreptului de liberă practică pentru exercitarea 
profesiei de dietetician. Astfel, primul examen național de dietetician 
autorizat va avea loc în luna mai, fiind organizat de cinci instituții de 
învățământ superior, care au un program de licență acreditat în 
specializarea nutriție și dietetică, în colaborare cu CDR. „Este o mare 
realizare ca, după mai bine de 10 ani de demersuri, să reușim, în sfârșit, 
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să reglementăm această profesie. Este un examen important care are 
rolul, pe de o parte, de a da greutate și de a valida profesia de dietetician, 
iar pe de altă parte de a veni în sprijinul beneficiarilor serviciilor de 
nutriție și dietetică și care vor putea alege, în cunoștință de cauză, 
specialiștii cu drept de liberă practică din acest domeniu”, a explicat 
Adina Rusu, președinte Colegiul Teritorial Iași al CDR și secretar 
național CDR. Astfel, startul va fi dat de Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, care va organiza acest examen în data 
de 7 mai 2022, fiind urmată apoi de universitățile din Tg. Mureș, 
Timișoara, Cluj Napoca și Suceava. Pot susține acest examen persoanele 
licențiate în nutriție și dietetică și care pot face dovada efectuării unui an 
de practică sau care au absolvit un program de masterat în acest 
domeniu. „Le suntem profund recunoscători reprezentanților  
Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași care ne-
au acordat tot sprijinul necesar pentru susținerea examenului din 7 mai, 
precum și reprezentanților Ministerului Sănătății, care au susținut 
demersurile făcute pentru înființarea Colegiului Dieteticienilor din 
România și care ne sprijină în continuare în vederea reglementării, 
controlului, dar și a protejării acestei profesii”, a conchis Adina Rusu. 
Examenul are aceeași metodologie și tematică la nivel național, dar 
bibliografia și subiectele vor fi stabilite la nivel teritorial, de către 
comisiile de examen aferente centrelor universitare organizatoare. Fiind 
organizat la nivel național, candidații au libertatea să își aleagă centrul 
universitar în care doresc să susțină examenul, care va consta într-un test 
scris, cu 50 de subiecte de tip grilă, și va avea o durată de 3 ore. 
Calendarul examenului național de dietetician autorizat:  
7 mai – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași  
15 mai – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 
„George Emil Palade” din Târgu Mureș  
20 mai – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, 
Timișoara  
21 mai – Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-
Napoca  
22 mai – Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Jupanu Război şi (lasă-ne 
în) Pace 
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- Ediție Specială! Jupânu’ a întrebat, Facultatea de Istorie și Geografie din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a răspuns. Cine este 
Rusia? Cine este Ucraina? Cînd și de la ce a început conflictul? 
Răspunsurile la aceste întrebări le-a oferit conferențiarul universitar 
doctor habilitat Radu Florian Bruja. Care este poziția S.U.A., a 



Occidentului și a Chinei în acest conflict și de ce? Există pericolul ca 
războiul să se extindă, inclusiv în România? Cînd și cum se preconizează 
că se va încheia conflictul? Care vor fi efectele războiului pe termen scurt, 
mediu și lung pentru întreaga planetă și, în mod particular, pentru 
România (din punct de vedere al securității, politic, economic, social 
ș.a.m.d)? Cum va arăta Lumea după ce conflictul armat se va fi încheiat? 
Răspunsurile la aceste întrebări le-a oferit profesorul universitar doctor 
Gheorghe Onișoru. În opinia doctorului în istorie Daniel Hrenciuc, 
inspector la Inspectoratul Școlar Suceava, „din fericire, statul nostru nu 
este expus riscurilor unui atac militar întrucît, făcînd parte din NATO, 
toate celelalte state membre ne-ar sări imediat în ajutor”. [...] 

 


