
COMUNICAT DE PRESĂ 

Simpozionul-Concurs Regional „Auditul calităţii produselor alimentare” 

concurs fără finanțare MEN, cuprins în CAER 2018, poziția 1982, domeniul științific, organizat și 

desfășurat la Colegiul “Brad Segal” Tulcea, 9 iunie 2018 

A XIX-a ediție a Simpozionului-Concurs Regional „Auditul calităţii produselor alimentare” a fost 

organizată în acest an la Colegiul ”Brad Segal” Tulcea.  

Sâmbătă, la deschiderea lucrărilor, au participat, alături de profesori și elevi, doamna inspector școlar 

general Lucica Popișcă, doamna inspector pentru învățământ profesional și tehnic Laura – Cristina Iordache și 

domnul inspector pentru activități extrașcolare Mihail Gheba.  Evenimentul a reunit 30 cadre didactice și 40 

elevi de la 10 unităţi şcolare (8 din ţară şi două din Tulcea): Colegiul “Brad Segal” Tulcea, Liceul Tehnologic 

”Gheorghe Miron Costin” Constanţa, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Feteşti-Ialomita, Colegiul de 

Industrie Alimentară “Elena Doamna” Galaţi, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea, Liceul Tehnologic 

Odobeşti – Vrancea, Liceul Tehnologic ”Ion Podaru” Ovidiu, jud. Constanța, Liceul Teoretic ”Mihail 

Kogălniceanu”, Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța, Liceul Tehnologic Cogealac, Constanţa, Colegiul “Emil 

Negruţiu” Turda –Cluj. 

 
Manifestarea a fost un bun prilej pentru schimbul de idei, informaţii şi concepte în domeniul industriei 

alimentare, dar și pentru schimburile de bune practici ale școlilor participante în ceea ce privește valorizarea 

învățământului profesional în educația tinerilor de astăzi. 



 
Au fost abordate probleme de actualitate din domeniul industriei alimentare structurate pe cinci 

secţiuni. Elevii au prezentat referate, eseuri și inestigații pe teme de Microbiologia şi biochimia produselor 

alimentare, Managementul şi auditul produselor alimentare, Tehnologii de obţinere a produselor de origine 

vegetală, Tehnologii de obţinere a produselor de origine animală, dar și desene, afișe sau colaje cu tema - 

Alimentația sănătoasă - provocarea secolului XXI. 



 
Simpozionul a constituit un forum pentru schimbul de idei în domeniul industriei alimentare. Lucrările 

artistice, desenele şi afișele, au putut fi văzute în expoziţia al cărui vernisaj a avut loc înainte de deschiderea 

lucrărilor. Toate lucrările participanților (eseuri, articole, referate și investigații) vor fi cuprinse într-o publicație.  
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