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Sinteza articolului 

- Primul examen 
național de 
dietetician autorizat 
va fi organizat în 
luna mai la 5 
universități 

360medical.ro 
21.04.22 

- Cinci universități din România vor organiza în luna mai, în colaborare cu 
Colegiul Dieteticienilor din Romania (CDR), primul examen național de 
dietetician autorizat. 
Concursul va fi organizat conform Legii 256/2015 privind exercitarea 
profesiei de dietetician. 
Examenul național de dietetician autorizat va fi organizat în 5 centre 
universitare cu program de studiu de licență Nutriție și Dietetică: Cluj, 
Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Suceava. 
Examenul se desfășoară după o metodologie și tematică comune la nivel 
național, iar bibliografia și subiectele sunt elaborate de către comisia de 
examen stabilită în fiecare centru teritorial. 
“Acest examen național reprezintă un moment important în 
reglementarea profesiei de dietetician și încununează peste zece ani de 
eforturi comune ale asociațiilor profesionale de dieteticieni (ADR și 
AROND), alături de instituțiile de învățământ superior care formează, 
începând cu anul 2008, specialiști în nutriție și dietetică”, a anunțat UMF 
Cluj, într-un comunicat. 
Pentru înscrierea la examenul național de dietetician autorizat, 
candidații trebuie să dețină diploma de licență în specializarea nutriție și 
dietetică, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată în 
România și să dețină o diplomă de masterat în domeniul nutriției și 
dieteticii sau să facă dovada efectuării unui an de practică în domeniul 
specializării. 
Promovarea acestui examen reprezintă ultima etapă în vederea obținerii 
dreptului de liberă practică pentru exercitarea profesiei de dietetician, 
care se va elibera ulterior de către Colegiul Dieteticienilor din Romania. 
Profesia de nutriționist-dietetician este recunoscută în România de către 
Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății și cuprinsă în COR la grupa de 
bază 2265, nivelul 4 de instruire (studii superioare). Conform COR, 
dieteticienii și nutriționiștii evaluează, planifică și implementează 
programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor și al nutriției 
asupra sănătății umane 
Programul de studii de licență nutriție și dietetică este inclus în oferta de 
studii a Facultății de Farmacie a UMF Cluj începând cu anul 2008. UMF 
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Cluj a fost prima universitate din Romania care a propus și a înființat 
această specializare. 
Programul de studiu oferă o formare multidisciplinară și este acreditat 
ARACIS în limba română, cursurile fiind finalizate cu o diplomă de 
licență în Nutriție și Dietetică. 
 Calendarul examenului 
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 
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Expoziția „Energies 
colorées”/ „Energii 
colorate”, la Muzeul 
Național al 
Bucovinei 
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Ultima oră local La  Muzeul Național al Bucovinei va avea loc joi, 28 aprilie 2022, la ora 
14.00, vernisajul expoziției „Energies colorées”/ „Energii colorate”. Cinci 
artiști francezi - Patrick Le Cour, Martial Gouvenou, Fabrice Milleville,  
Michel Moncé și Clara Lemosquet propun o redescoperire a picturii prin 
culoare, în cadrul unui proiect mai amplu, destinat a promova arta și 
artiștii români și francezi din cele două localități înfrățite Suceava și 
Laval. 
Proiectul este realizat sub egida  Primăriilor Suceava și Laval, partenerii 
din cadrul proiectului fiind Asociația CNS53 Création Naïve et Singulière 
(Creație Naivă și Singulară), Comitetul Laval-Suceava, Alianța Franceză 
din Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Muzeul 
Național al Bucovinei, Asociația Artiștilor Plastici din Bucovina – Filiala 
Suceava și Asociația „Curcubeul Succesului” din Suceava. 
Concepută și realizată de Jean-Louis Cerisier, Jean-Luc Mady, Marcel 
Treton și Jacques Mathien,  expoziția a selectat  lucrările care vor fi 
prezentate publicului sucevean într-un mod inedit, și anume prin 
evidențierea utilizării culorii ca vector de expresie. Această orientare face 
posibilă gruparea unor lucrări foarte diferite având în comun difuzarea 
de energii prin culoare. 
Alegerea tonurilor și a scalelor specifice fiecărui creator ilustrează 
moduri diferite de abordare ale procesului de creație: nori de pete în 
tonuri calde și întunecate, expresia unei realități sensibile la Clara 
Lemosquet, puzzle-uri geometrice în nuanțe pastelate și figuri 
enigmatice sau ludice la Michel Monce, magmă a materiei colorate din 
care ies figuri schematice la Martial Gouvenou, strălucire de culori care 
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oferă energie și plăcerea expresiei unui subiect la Patrick Le Cour. 
Lucrările celor cinci pictori vor fi expuse în perioada 27 aprilie - 25 mai 
la Muzeul Național al Bucovinei, Galeria de Artă a Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava și la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava. 
Expoziția este destinată să popularizeze arta contemporană din România 
și Franța și se adresează tuturor categoriilor de public. 

Marin 
Gherman 

Studenți din 
regiunea Cernăuți la 
Universitatea din 
Suceava: burse de la 
companii private, 
oportunități de 
angajare 

Agenția BucPress – 
www.bucpress.eu 

Cultură De câțiva ani cel mai mare producător de băuturi alcoolice din România 
Alexandrion Group este un partener al Facultății de Inginerie Alimentară 
din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. După declanșarea 
războiului din Ucraina, compania Alexandrion prin Fundația 
Alexandrion a oferit burse studenților din Ucraina, dar și diverse 
oportunități de angajare după absolvire. 
Facultatea de Inginerie Alimentară 
„Facultatea de Inginerie Alimentară a fost înființată în 2002, dar practic 
istoria noastră începe acum 45 de ani, când a apărut primul program de 
studii în domeniul alimentar la Suceava”, susține decanul acestei 
facultăți din cadrul USV, prof. Mircea Oroian. Facultatea are patru 
programe de studii de licență: ingineria produselor alimentare, controlul 
și expertiza produselor alimentare, protecția consumatorului și a 
mediului și, din 2020 – științele gastronomice. 
„Absolvenții facultății noastre s-au integrat pe piața muncii în România, 
în Republica Moldova, în Uniunea Europeană, chiar și în SUA, unul 
dintre absolvenții noștri este director tehnic la o fabrică de drojdie din 
China. Practic noi nu pregătim specialiști doar pentru piața locală, ci 
pregătim absolvenți care să se poată integra la nivel european și 
internațional”, a spus Mircea Oroian. 
2 studente din regiunea Cernăuți, menționate de Alexandrion Group 
Iana Bodian, originară din Tărăsăuți, regiunea Cernăuți, studiază 
controlul și expertiza produselor alimentare. După începerea războiului 
ruso-ucrainean, a fost contactată de reprezentanții Alexandrion Group. I 
s-a oferit o bursă de sprijin, a fost invitată la un Internship care va avea 
loc în curând, după care va avea posibilitatea să devină angajata 
companiei. 
„Este foarte important pentru noi, studenții de la facultate, că avem 
posibilitatea să ne angajăm în câmpul muncii după absolvire, mai ales pe 
profilul nostru”, a menționat Iana. 
Andreea Haina este originară din satul Târnauca, regiunea Cernăuți, 
studiază la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, specialitatea ingineria produselor 



alimentare. Beneficiază de o bursă de sprijin pentru studenții din 
Ucraina, acordată de Fundația Alexandrion. 
„Am vizitat fabrica Alexandrion, am făcut cunoștință cu președintele 
fabricii și cu foarte mulți specialiști de acolo. A fost o experiență de 
neuitat”, povestește Andreea. Întrebată de jurnaliștii BucPress dacă vor 
accepta oferta de muncă de la Alexandrion Group, studentele, originare 
din regiunea Cernăuți au răspuns afirmativ. 
Merită menționat faptul că prin intermediul Fundației Alexandrion, 
sprijinită de compania cu același nume, Iana și Andreea s-au implicat în 
diverse proiecte sociale și umanitare. Fundația Alexandrion premiază 
excelența în fiecare an. 
O relație de parteneriat universitate – angajatori 
Adriana Dabija este profesor la Facultatea de Inginerie Alimentară din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Ține foarte mult la 
parteneriatele viabile și constructive ale universităților cu angajatorii. 
„Alexandrion Group își dorește o colaborare îndelungată cu noi în 
domeniul proiectelor de cercetare, intership-uri, angajării absolvenților 
noștri și în alte domenii”, susține Adriana Dabija. 
Facultatea a fost implicată în diverse competiții locale, naționale și 
internaționale. „Una dintre competiții este  Ecotrophelia, de creare a 
produselor eco-inovative. Facultatea noastră a obținut medalia de argint 
la nivel european în 2014 și a reprezentat România la această competiție 
de 3 ori”, a spus Adriana Dabija, profesor la Facultatea de Inginerie 
Alimentară. 
Alexandrion Group a fost sponsorul principal la prima ediție a Fia Food 
Fest, oferind cadouri participanților. „Ei sunt în mod constant interesați 
de absolvenții noștri”, a spus Adriana Dabija, un cadru didactic 
universitar cu o experiență bogată în domeniu și care, după cum 
menționează studentele din Ucraina, este un adevărat deschizător de 
drumuri pentru tinerii specialiști. 

O.N. Parcul școlii, spațiu 
educațional pentru 
elevii Colegiului 
Tehnic „Petru 
Mușat” Suceava 

obiectivdesuceava.ro 
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Suceava Școala are rolul de a forma elevilor o atitudine conștientă și responsabilă 
față de mediu. „Parcul școlii – spațiu educațional” este un proiect 
implementat de Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava, în parteneriat 
cu Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava. „Prin amenajarea și plantarea unor arbuști și plante ierboase cu 
ajutorul unor specialiști în domeniu, școala și-a propus să contribuie la 
cultivarea simțului estetic, dezvoltarea conștiinței și conduitei bazată pe 
respectul față de natură și protecția mediului a elevilor, profesorilor și 
comunității locale. Prin urmare, frumoasei magnolii din fața școlii i s-au 



alăturat și alte magnolii, dar și alte specii, precum cireși japonezi, arțar 
japonez, cedru, cotoneaster horizontalis, prunus nigra, kereea ponica, 
trandafiri, larice și multe altele”, au informat reprezentanții colegiului 
sucevean. Echipa de proiect a fost formată din prof. dr. Maria 
Teodoreanu-directorul Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava, dr. ing. 
Cezar Valentin Tomescu-șef lucrări la Facultatea de Silvicultură Suceava, 
Adina-Anca Ududec – profesor de biologie, și Lăcrămioara Grigorean – 
coordonator program Eco-Școala în cadrul liceului. 

Daniela 
Micuțariu 

„Mărturisiri” despre 
sărbătorile pascale 
într-o familie de 
huțuli din Brodina 
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Interviu (…)  un interviu cu meșterul popular Elena Torac și cu fiul acesteia, Paul 
Torac, consilier cultural în cadrul Compartimentului de cultură al 
Primăriei Brodina, din această postură și promotor al comunei Brodina, 
al tradițiilor și portului popular din zonă peste tot în țară și în străinătate. 
(…) În cadrul evenimentului, domnul Ioan Mateiciuc, director al 
Centrului Cultural Siret, a vorbit despre importanța cunoașterii în 
contextul formelor renașterii: „De la renaștere la incertitudine”, 
preacucernicul părinte Constantin Oprea, consilier cultural al 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a adus gândul cel bun din partea 
Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și a 
vorbit despre „Tradiții creștine din perioada Pascală”, domnul Călin 
Bârleanu, lector în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a 
vorbit despre „Joia Mare și arhetipul apei”, mai precis despre Joițe. 
Tânăra interpretă de folclor Camelia Daniliuc ne-a încântat cu o 
frumoasă priceasnă, iar meșterul popular Elena Torac ne-a destăinuit 
câteva taine ale ouălor încondeiate, ouă expuse în cadrul evenimentului. 

Artemizia 
Gheorghi, 
Brodina 

„Credințe și tradiții 
pascale, forme ale 
renașterii” 
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Societate Sub această denumire s-a desfășurat simpozionul organizat de Primăria 
Comunei Brodina, prin compartimentul de cultură: Călin Bârleanu – 
lector în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava – cu studii în 
domeniul imagologiei și a mitocriticii, format în filologie și psihologie 
clinică, Ioan Mateiciuc, manager cultural, director al Centrului Cultural 
din Siret, preocupat în general de dezvoltarea comunităților urbane și de 
creșterea capacității sectorului cultural, doctorand al Facultății de 
Filosofie din Iași, preotul Constantin Oprea, paroh al parohiei „Sfinții 
Împărați Constantin și Elena” din Straja, doctor în teologie și consilier 
eparhial la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Au 
mai participat ieromonahul Iuvenalie de la Schitul „Sfântul Nicolae” 
Leucușești (din zona Fălticeni), pr. Claudiu-Liviu Chimiuc de la parohia 
din Brodina de Jos, pr. Dumitru Gorban și pr. Iosif-Mircea Andronic 
(ambii de la parohia Sadău), Petrică Torac, agent cultural, inițiatorul a 
multor activități culturale, alți invitați. (…) 



Mircea 
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O teorie a traducerii 
(I) 
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Eseu Departe de a fi doar o operație de trecere dintr-o limbă într-alta a unui 
text, traducerea este un act general uman, profund uman, deși nu 
exclusiv uman: etologia, zoopsihologia, neurobiologia ne-au adus probe 
tulburătoare în acest sens și, mai mult ca sigur, au încă multe surprize 
pentru noi. Actul traducerii nu interesează numai literatura, ci 
cunoașterea în ansamblul manifestărilor ei, de la cele dintâi pe scară 
filogenetică până la științele, filozofiile și artele contemporane. A 
cunoaște înseamnă, în primul rând, a traduce. (…) 

Textul de mai sus, în două părți, este o versiune lărgită a „Cuvântului 
înainte“ din volumul O istorie a traducerilor în limba română, proiect 
inițiat de Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava, în coordonarea 
doamnei profesor Muguraș Constantinescu. 

 


