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Anexa 1 

 

 

Cerere de reînnoire a recunoașterii centrului  

la nivelul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Stimate Domnule Rector, 

 

 

Subsemnata Maria-Mihaela Antofie, cu funcția de Director, și gradul științific de conf. univ. 

dr. habil., angajat la Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, vă 

rog a aproba evaluarea periodică și confirmarea recunoașterii Centrului de Cercetare pentru Științe 

Agricole și Protecția Mediului. 

Anexez acestei Cereri:  

- Anexa 2: Fișa de definire a activității centrului de cercetare; 

- Anexa 3: Raportul de activitate al centrului pentru perioada 2014-2019; 

- Anexa 4: Acordul membrilor centrului format captură electronică. 

 

 

Data,      Semnătura, 

05.05.20120 
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Anexa 2 

FIȘA DE DEFINIRE A ACTIVITĂȚII CENTRULUI DE CERCETARE 

 

I. DENUMIREA CENTRULUI DE CERCETARE:  

 

CENTRUL DE CERCETARE PENTRU ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI PROTECȚIA 

MEDIULUI 

 

II. DENUMIREA CENTRULUI DE CERCETARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ: 

 

RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURAL SCIENCES AND ENVIRONMENTAL 

PROTECTION 

 

III. DATA ȘI NUMĂRUL DECIZIEI DE ÎNFIINȚARE A CENTRULUI: 

 

 

Acreditare: Decizia nr. 81/1/10.02.2014 privind recunoașterea Centrelor de Cercetare 

existente în cadrul ULBS, anexa 1, Ședință Senat din 26.02.2014. 

 

 

IV. MISIUNEA CENTRULUI DE CERCETARE  

 

În baza Regulamentului privind recunoașterea, înființarea și funcționarea unităților de 

cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, avizat în ședința de Senat din data de 31 

ianuarie 2014, prin respectarea condițiilor generale listate în Capitolul I, Centrul de cercetare 

pentru Științe Agricole și Protecția Mediului integrează cunoștințe științifice fundamentale și 

aplicative coroborate cu cele tehnice dar și angajamentele politice asumate de România, 

pentru argumentarea științifică necesară asigurării dezvoltării durabile în spațiul rural și agro-

silvo-pastoral.  

Centrul este dedicat cercetării fundamentale și aplicative din domeniile conexe 

științelor agricole și protecției mediului.  

Acesta funcționează ca o parte integrată actului educațional universitar ce nu se poate 

derula fără existența activității de cercetare academică pentru ancorarea constantă în realitățile 

ultimelor descoperiri sau invenții pentru promovarea unei educații de calitate tinerei generații.  

Întrucât spațiul rural din județul Sibiu este încă ancorat în tradiție sunt dedicați 

explorării cunoașterii tradiționale asociate agriculturii sub toate formele ei de manifestare.  

Suntem interesați de sprijinul manifestărilor culturale care vizează patrimoniul 

intangibil al cunoașterii tradiționale dar și tangibil care se adresează accesului la resursele 

genetice esențiale pentru alimentație și agricultură pentru asigurarea siguranței și securității 

alimentare pe termen lung.  
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O preocupare majoră va continua să fie reprezentată de susținerea membrilor centrului 

pentru pătrunderea în cadrul grupurilor de lucru a experților europeni și de la nivelul 

organizațiilor profesionale europene, pan-europene și mondiale.  

Reamintesc faptul că suntem deja punct focal național desemnat de România pentru 

Corpul Subsidiar pentru Știință, Tehnică și Tehnologie la Montreal Canada sub Convenția 

privind diversitatea biologică.  

La nivel pan European amintesc faptul că suntem punct focal Nemor pentru studii în 

Montanologie iar la nivel European avem colegi cu expertize recunoscute în sistemul TAIEX 

sau al diferitelor grupuri de lucru ale Comisiei Europene.  

Accesul la aceste grupuri de lucru crește predictibilitatea orientărilor politice către 

finanțări viitoare, ne fac mai pregătiți pentru a accesa fondurile de cercetare, a dezvolta 

parteneriate.  

Membrii corpului nostru academic colaborează și cu alte centre de cercetare ULBS: 

Centrul de Cercetări în Biotehnologii și Inginerii Alimentare, Centru de Cercetare pentru 

Fizica Sistemelor Complexe, Centrul de Cercetare în Ecologie Aplicată dar și cu alte centre 

din țară sau străinătate.  

Valoarea cercetării științifice a unor colegi atinge cote înalte, recunoașterea activității 

lor fiind deja o constantă la nivel internațional iar participarea la manifestări științifice 

naționale și internaționale este o constantă.  

Comunicarea către comunitatea rurală și mediul de afaceri este o altă direcție 

importantă pentru promovarea imaginii Centrului nostru, întărirea relațiilor de respect 

reciproc și susținere financiară.  

Deschiderea către oportunități de colaborare și finanțare reprezintă un deziderat extrem 

de important iar palierele de accesare a fondurilor de cercetare pleacă de la bugetul alocat 

cercetării la cel al altor autorități, programe de finanțare europeană, internațională sau de la 

terți.  

Actul de cercetare necesită o aplecare constantă pentru validarea inclusiv financiară a 

rezultatelor cercetării.  

Integrarea fermei Rusciori în actul de cercetare este un deziderat major aceasta putând 

acoperi toate domeniile de interes inclusiv pentru furnizarea de materie primă în industria 

alimentară, implicit asigurarea siguranței și securității alimentare pe termen lung.  

În domeniul Dreptului de Proprietate intelectuală încurajăm depunerea de brevete, 

colaborarea cu mediul economic și publicarea rezultatelor cercetării mai ales în reviste 

recunoscute ISI Web of Knowledge sau Scopus. 
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 V. DATE DE IDENTIFICARE 

1. Numele și prenumele directorului unității de cercetare:  

 

Antofie Maria-Mihaela, conf. univ. dr. habil.,  

Cadru didactic titular din februarie 2009 în ULBS, Decizia nr. 48 din 9 februarie 2009 pentru 

poziția 26 din cadrul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și 

Ordin de numire nr. 56 din 12 februarie, 2009. 

Activitate SIEPAS: 7761.629 puncte pentru perioada 2014-2018 (2014: 1717,375; 2015: 

710,25; 2016: 2114,24; 2017: 1507; 2018: 1712,76). 

 

2. Membri (după gradul didactic):    24 

1. Profesor       3 

2. Conferențiar               5 

3. Lector / Șef de lucrări              16 

4. Asistent                0 

Total:                  24 

 

Membri ai centrului de cercetare pot fi doar titularii ULBS angajați pe perioadă nedeterminată care probează îndeplinirea, în perioada de evaluare 

(2014-2018), a minimul standardului de cercetare aferent poziției didactice/de cercetare, prin completarea punctului VIII. Lista membrilor titulari 

ai centrului de cercetare, conform punctajelor SIEPAS afișate la adresa http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html. 

 

3. FACULTATEA: DE ȘTIINȚE AGRICOLE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA 

MEDIULUI 

4. DEPARTAMENTUL: ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI INGINERIA PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

5. Adresa www (obligatorie) http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

6. Adresa unității:  Strada doctor Ion Rațiu 7, Sibiu 550012 

7. Telefon:       0269 211 338 

8. Fax:        0269 211 338 

9. E-mail:       mihaela.antofie@ulbsibiu.ro 

10. Persoana de contact:     MARIA-MIHAELA ANTOFIE 

11. Adresa:   Strada doctor Ion Rațiu 7, Sibiu 550012 

12. Telefon:       0269 211 338 

13. Fax:       0269 211 338 

14. E-mail:       mihaela.antofie@ulbsibiu.ro 

http://cercetare.ulbsibiu.ro/rapoarte.html
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VI. DOMENIUL / DOMENIILE DE CERCETARE ABORDATE*: 

Domeniile de cercetare* recunoscute la nivelul ULBS în domeniul cercetării fundamentale sunt: 

1. Matematică și Informatică  

2. Chimie * 

3. Fizică  

4. Științe inginerești  

5. Știința materialelor  

6. Științele pământului  

7. Biologie și Ecologie * 

8. Medicină  

9. Științele vieții aplicate și Biotehnologii * 

10. Științe sociale și economice * 

11. Științe umaniste  

Domeniile de cercetare* recunoscute la nivelul ULBS în domeniul cercetării aplicative sunt: 

1. Tehnologia Informației și Comunicații;  

2. Energie;  

3. Mediu*;  

4. Sănătate;  

5. Agricultură, siguranță și securitate alimentară* 

6. Biotehnologii*;  

7. Materiale, procese și produse inovative;  

8. Spațiu și securitate;  

9. Cercetare socio-economică și umanistă* 

În cadrul centrului nostru se abordează tematici intersectoriale și trans-sectoriale de interes 

pentru spațiul rural cu toate atributele care îl definesc pornind de la cunoașterea tradițională definită 

în Convenția privind diversitatea biologică art. 8j și asociată practicilor agricole, gestiunii resurselor 

genetice pentru alimentație până la cercetarea managementului integrat în agricultură pentru 

susținerea securității și siguranței alimentare. Conotațiile dimensiunii sociale și culturale deopotrivă 

sunt esențiale pentru redefinirea spațiului rural, în scopul dezvoltării celor mai bune metode de 

cercetare în teren, celor mai bune metode de integrare a rezultatelor cercetării în zonele colinar-

montane ale județului Sibiu și nu numai. 

În domeniul cercetării fundamentale Chimie există un laborator funcțional Chimia mediului 

cu 5 publicații cotate ISI inclusiv în zona roșie în perioada 2014-2018. În plus sunt publicate cel 

puțin alte 20 articole indexate ISI. În categoria științelor aplicative Centrul are publicații în 

domeniul Mediu: 8 articole cotate ISI și 14 indexate. Acestea sunt gestionate prin Laboratorul 

Chimia Mediului. 

În domeniul cercetării fundamentale Științele vieții aplicate și Biotehnologii au fost 

publicate 3 articole cotate ISI și 6 articole indexate ISI. În acest sens funcționează Laboratorul de 

Biotehnologie vegetală care realizează și cercetare aplicativă în domeniul Biotehnologii unde au 

fost publicate 5 articole cotate ISI în revista dedicată. 
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În domeniul cercetării fundamentale Științe sociale și economice membrii Centrului au 

publicat 2 articole cotate ISI și 5 articole indexate ISI. În acest sens, în categoria științelor aplicative 

Cercetare socio-economică și umanistă au fost publicate cel puțin 42 articole indexate ISI, broșuri 

și cărți, relevante pentru zona rurală. Laboratorul pentru conservarea și utilizarea durabilă a agro-

biodiversității are astfel de preocupări. Tot în acest sens menționăm printre preocupările 

laboratorului ca cercetare fundamentală Biologie și ecologie, publicând cel puțin 4 articole cotate 

ISI, inclusiv în zona galbenă și 25 de lucrări indexate ISI toate cu relevanță pe agro-biodiversitate. 

În categoria științelor aplicative Agricultură, siguranță și securitate alimentară, Centrul are 

cele mai multe aplicații publicații indexate ISI: 81 articole. Sunt două laboratoare care excelează a 

lucra în acest domeniu: Laboratorul de cercetări în domeniul practicilor și managementului  

agricol și Laboratorul de cercetări în domeniul zootehnic și agroturism. Acesta lucrează în 

contiguitate cu Laboratorul de cercetări privind certificarea materiilor prime vegetale și animale. 

VII. POZIȚIONAREA UNITĂȚII DE CERCETARE (se va face în concordanță cu misiunea) 

Tipul unității 

de cercetare: 
Cercetare fundamentală Cercetare aplicativă 

Creație artistică și 

promovarea culturii 

Centru de 

cercetare  

Cercetare științifică 

fundamentală pentru 

asigurarea dezvoltării zonei 

rurale. Astfel, domeniile 

Chimie, Biologie și ecologie, 

Științele vieții aplicate și 

biotehnologii Științe sociale 

și economice sunt bine 

reprezentate de articole deja 

publicate în reviste cotate 

ISI, BDI sau cărți cu ISBN. 

Definirea identității rurale 

din zona județului Sibiu în 

strânsă conexiune cu accesul 

la resursele genetice pentru 

alimentație și agricultură, 

practici agricole tradiționale 

/moderne și cunoașterea 

naturii reprezintă subiecte de 

interes în cercetarea 

fundamentală.  

Cercetarea în domeniul 

științelor aplicative 

Agricultură, siguranță și 

securitate alimentară, 

Biotehnologii, Cercetare 

socio-economică și 

umanistă este bine 

reprezentată în lista 

lucrărilor ISI, BDI și a 

cărților publicate cu ISBN. 

Domeniile sunt de interes 

pentru că rezultatele acestor 

cercetări conduc la 

asigurarea dezvoltării 

durabile din zonele rurale și 

poluate pe subiecte 

specifice și conexe, 

asigurarea siguranței și 

securității alimentare. Mai 

mult, integrarea noilor 

cuceriri ale științei la nivel 

local constituie reale 

provocări. 

Cercetări privind 

cunoașterea tradițională, ca 

parte a patrimoniului rural 

intangibil (asociată cu 

utilizarea durabilă și 

conservarea resurselor 

genetice pentru alimentație 

și agricultură) pentru 

asigurarea securității 

alimentare reprezintă reale 

provocări ale Centrului. 

Accesarea acestei 

componente este esențială 

pentru a comunica cerințele 

art. 5 al Tratatului Plantelor 

privind inventarierea 

tuturor resurselor genetice 

pentru alimentație și 

agricultură, recunoașterea 

primelor bănci de gene la 

fermă și asigurarea pe 

termen lung a durabilității 

vieții rurale în zona colinar- 

montană. 
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VIII. LISTA MEMBRILOR TITULARI AI CENTRULUI DE CERCETARE* 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Gradul 

didactic 

Punctaj 

minimal 2014-

2018 (punctajul 

aferent gradului 

didactic x 5 ani) 

Punctaj 

realizat 

2014-2018  

Semnătura** 

 

Anexa 4 

1.  Antofie Maria Mihaela (director) Conf. 3000 7761.629  

2.  Antonie Iuliana Șef lucr. 1250 3258.19 Anexa 4 

3.  Barbu Horia Prof. 1750 2613.665 Anexa 4 

4.  Barbu Ion Șef lucr. 750 565.45 Anexa 4 

5.  Blaj Robert Conf. 1500 1740.78 Anexa 4 

6.  Bratu Iulian Alexandru Șef lucr. 1250 822 Anexa 4 

7.  Căpățână Ciprian Șef lucr. 1250 1368 Anexa 4 

8.  Cărătuș Mirela (secretar științific Conf. 1500 3478.53 Anexa 4 

9.  Dumitru Mariana Conf. 1500 1513.32 Anexa 4 

10.  Gaspar Enikö Șef lucr. 1250 755 Anexa 4 

11.  Iagăru Pompilica Șef lucr. 1250 2204.58 Anexa 4 

12.  Iagăru Romulus Prof. 1750 2708.75 Anexa 4 

13.  Moise Cristina Șef lucr. 1250 6789 Anexa 4 

14.  Moise George Șef lucr. 1250 2540 Anexa 4 

15.  Pășcănuț Ioan Șef lucr. 1250 610 Anexa 4 

16.  Vecerdea (Pavel) Petronela Șef lucr. 1250 3549.26 Anexa 4 

17.  Pop Mihai Șef lucr. 1250 369.3 Anexa 4 

18.  Sava Camelia Prof. 1750 5509.065 Anexa 4 

19.  Savatie Mircea Benvenuto Șef lucr. 750 65 Anexa 4 

20.  Simtion Daniela Șef lucr. 1250 1897.5 Anexa 4 

21.  Spânu Simona Șef lucr. 1250 2457.74 Anexa 4 

22.  Tănase Maria Conf. 1500 2250.51 Anexa 4 

23.  Tulbure Anca Șef lucr. 750 734 Anexa 4 

24.  Văduva Mihai Șef lucr. 1250 648 Anexa 4 

 Total centru 32,750 56,209.269  

* O persoană poate sa facă parte din echipa unui singur centru de cercetare.  

** În condițiile imposibilității obținerii semnăturilor membrilor din cauza pandemiei COVID-19, la 

dosar se vor atașa capturi de ecran după mesajele electronice prin care titularii își declară acordul de 

a fi în continuare membri ai centrului de cercetare. 

Argumentație: activitatea totală a Centrului exprimată prin punctaj SIEPAS este acoperitoare 

pentru toți membri centrului. Reactualizarea dorinței de a face parte din Centru este un angajament 

asumat de cei care doresc să se alinieze cerințelor Centrului conform Statutului.   
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IX. LABORATOARE DE CERCETARE DIN STRUCTURA UNITĂȚII DE CERCETARE – 

SCURTĂ  DESCRIERE  

Denumire laborator: Laboratorul de chimia mediului 

Scop: Cercetări în domeniul agrochimiei, hidrochimiei, a științei solului, poluanților de mediu și 

metodelor de remediere.   

Coordonator: Prof. Horia Barbu 

Date de contact: horia.barbu@ulbsibiu.ro  

Denumire laborator: Laboratorul de biotehnologie vegetală  

Scop: cercetări în domeniile: biotehnologie, fiziologie, citologie și genetică vegetală cu impact în 

domeniul agricol și al protecției mediului. 

Coordonator: Prof. Camelia Sava 

Date de contact: camelia.sava@ulbsibiu.ro  

Denumire laborator: Laboratorul pentru conservarea și utilizarea durabilă a agro-biodiversității  

Scop: cercetări de sistematică și fitocenologie în ecosistemele agro-silvo pastorale,  cercetări 

privind cunoașterea tradițională pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității și 

asigurarea siguranței și securității alimentare. Definirea inovativă a amprentei gastronomice locale, 

realizarea conexiunii dintre cunoașterea tradițională rurală și asigurarea pe termen lung a securității 

alimentarea cu implicarea comunităților în redefinirea spațiului rural tradițional ca platformă pentru 

viitoare proiecte strategice de dezvoltare rurală. Listarea roșie a plantelor de cultură aflate pe cale de 

dispariție. 

Coordonator: conf. Maria-Mihaela Antofie 

Date de contact: mihaela.antofie@ulbsibiu.ro  

Denumire laborator: Laboratorul de cercetări în domeniul practicilor și managementului  

agricol  

Scop: cercetări de fitotehnie, pratologie, management agricol, horticultură, legumicultură, 

viticultură, pomicultură, bază energetică 

Coordonator: Șef lucr. Pompilica Iagăru  

Date de contact: pompilica.iagaru@ulbsibiu.ro  

Denumire laborator: Laboratorul de cercetări în domeniul zootehnic și agroturism 

Scop: cercetări în domeniile zootehnie și agroturism. 

Coordonator: Conf. Mirela Cărătuș 

Date de contact: mirela.caratus@ulbsibiu.ro  

Denumire laborator: Laboratorul de cercetări privind certificarea materiilor prime vegetale și 

animale 

Scop: cercetări privind obținerea materiei prime vegetale și animale de înaltă calitate și studii și 

cercetări privind certificarea 

Coordonator: Șef lucr. George Moise 

Date de contact: george.moise@ulbsibiu.ro  

 

Conf. univ. dr. habil. Maria-Mihaela Antofie 

Directorul Centrului de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului 

 

mailto:horia.barbu@ulbsibiu.ro
mailto:camelia.sava@ulbsibiu.ro
mailto:mihaela.antofie@ulbsibiu.ro
mailto:pompilica.iagaru@ulbsibiu.ro
mailto:mirela.caratus@ulbsibiu.ro
mailto:george.moise@ulbsibiu.ro
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Anexa 3 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI DE CERCETARE  

PENTRU PERIOADA 2014-2019 

În perioada 2014-2019, Centrul de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului a 

desfășurat următoarele activități*: 

 

 A. Publicații 

 

1. Reviste editate sub egida centrului 

2. Volume colective coordonate de către membrii centrului (inclusiv numere speciale ale 

unor reviste care nu apar sub egida centrului): 

 

2.1.Prof. Camelia Sava, organizator principal și Editor al volumului Conferinței “Agriculture and 

Food for the XXI Century”, May 11-13, 2017, Sibiu, Romania conferinței ISSN 1843-0694. 

Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.2.Prof. Camelia Sava, conf.univ. Maria-Mihaela Antofie, organizator principal, Principii si valori 

pentru viitorul gastronomiei culturale sibiene: Proceeding de Conferinta Nationala, 2016, Sibiu: 

Editura Universitatii 'Lucian Blaga' (3877), ISBN: 9786061213924,243p. Pagina web: 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.3.Prof. Camelia Sava coordonator - International Conference “Agricultural and Food Sciences, 

Processes and Technologies” AGRI-FOOD XXV, Univ. ”Lucian Blaga” din Sibiu, Romania, 

24-25 mai 2015, 60-65, ISSN 1843-0694. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.4.Prof Camelia Sava coordonator, Agri-Food 2014 : Proceedings of the International Conference 

'Agri-Food Sciences, Processes and Technologies': Celebrating the 45th Anniversary of Lucian 

Blaga University of Sibiu: Conference Sections, May 14-15, 2014, Sibiu, 290 pagini, Editura 

Universității Lucian Blaga din Sibiu, ISBN 1843-0694. Pagina web: 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

 B. Manifestări științifice și cultural-artistice organizate sub egida centrului 

 

1. Manifestări științifice 

2019 

1.1.Conferința de închidere a proiectului Istoria educației sibiene în gastronomie, Biblioteca 

Universității, 14 noiembrie 2019, locație Bibliotecă. Prezentarea rezultatelor cercetării. Pagina 

web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
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1.2. "Histories of Food in Central-East Europe", 24-26 oct, organizator principal Maria-Mihaela 

Antofie din partea centrului, https://sibiucityapp.ro/ro/events/histories-of-food-in-central-east-europe-

h7yh_ldus6gfxw Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

1.3.Seminarul științific „Agricultura biologică: piață, consultanță, organizare și cercetare” 

organizat cu sprijinul Ambasadei Franței la București, 12-13 sept. 2019. Organizator principal 

prof. Camelia Sava, Conf. Maria-Mihaela Antofie https://ro.ambafrance.org/Seminarul-Agricultura-

biologica-pia%C8%9Ba-consulta%C8%9Ba-organizare-%C8%99i-cercetare. Pagina web: 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

1.4.Conferința de închidere a proiectului Istoria bucătăriei fine sibiene de la Renaștere până în 

zilele noastre, Biblioteca Universității, 14 noiembrie 2018, locație Bibliotecă. Prezentarea 

rezultatelor cercetării. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/  

1.5.Făgăraș Mountains – An Inventory Towards a New National Park, 10-11 dec. 2018, conferință 

internațională pentru protecția Munților Făgăraș, organizată împreună cu Academia Română și 

Asociația Carpathia. Organizator ULBS conf. univ. Maria-Mihaela Antofie și prof. Camelia 

Sava http://www.ibiol.ro/ibb/index.htm Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

1.6. ,,Gastronomia tradițională locală- valori reinterpretate prin tineri, pentru noi toți” Conferință 

de închidere a proiectului, 28 noiembrie 2017, Prezentarea rezultatelor cercetării. Pagina web: 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

1.7.Conferință de închiderea proiectului ,,Gastronomia tradițională locală- valori reinterpretate prin 

tineri, pentru noi toți, 19 noiembrie 2016, coordonator conf. univ. Maria-Mihaela Antofie. A 

avut loc o conferință științifică despre patrimoniul gastronomic cu invitați din țară (USAMV 

Cluj și USAMV București) și de la nivel local la care au participat peste 200 de persoane 

(invitați din comunitatea sibiană și studenți. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

1.8.International Conference “Agricultural and Food Sciences, Processes and Technologies” 

AGRI-FOOD XXV, Univ. ”Lucian Blaga” din Sibiu, Romania, 24-25 mai 2015, organizator 

principal Prof. Camelia Sava. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

1.9.International Conference 'Agri-Food Sciences, Processes and Technologies': Celebrating the 

45th Anniversary of Lucian Blaga University of Sibiu: Conference Sections, May 14-15, 2014, 

Sibiu. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

2. Manifestări/evenimente cultural-artistice 

 

2019 

2.1.Ceremonia de transfer a titlului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019, 11-14 feb. 2019, 

Sibiu, Consorțiul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană, ULBS. Responsabil Conf.univ.dr 

Mihaela Antofie. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.2.Mărțișoare gastronomice, 1 martie 2019, eveniment gastronomic studențesc în cadrul 

proiectului Gastronomia, o inițiativă trans-sectorială și interdisciplinară pentru cercetare și 

educație Responsabil Prof. Camelia Sava. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

https://sibiucityapp.ro/ro/events/histories-of-food-in-central-east-europe-h7yh_ldus6gfxw
https://sibiucityapp.ro/ro/events/histories-of-food-in-central-east-europe-h7yh_ldus6gfxw
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
https://ro.ambafrance.org/Seminarul-Agricultura-biologica-pia%C8%9Ba-consulta%C8%9Ba-organizare-%C8%99i-cercetare
https://ro.ambafrance.org/Seminarul-Agricultura-biologica-pia%C8%9Ba-consulta%C8%9Ba-organizare-%C8%99i-cercetare
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://www.ibiol.ro/ibb/index.htm
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
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http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/


 

 

 Ministerul Educaţiei și Cercetării  

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
 

 

11 

 

2.3.Expoziție concurs, 12 aprilie, 2019  Deșeurile pot fi și artă ediția a 8-a cu tematica Deșeuri din 

domeniul agro-alimentar, Responsabil Șef  lucr. Cristina Moise. Pagina web: 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.4.Pasca la români – eveniment gastronomic studențesc în cadrul proiectului Gastronomia, o 

inițiativă trans-sectorială și interdisciplinară pentru cercetare și educație Responsabil Prof. 

Camelia Sava. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.5.Interferențe inter-regionale, 16-19 mai, 2019, eveniment de cercetare studențească în 

gastronomie, Responsabil Prof. Camelia Sava. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.6.Conferință națională pentru mediul preuniversitar în domeniul agro-alimentar și protecția 

mediului, 24 mai 2019,  Responsabil Șef. lucr. George Moise, 

http://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/conferinte/cnsda2019/ http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.7.Caravana Sandvișul sănătos intră la școală, 28 -31 mai, 2019, în cadrul proiectului 

Gastronomia, o inițiativă trans-sectorială și interdisciplinară pentru cercetare și educație 

Responsabil Prof. Camelia Sava. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.8.Gastronomie distractivă, 3 iunie 2019 - eveniment gastronomic studențesc, în cadrul proiectului 

Gastronomia, o inițiativă trans-sectorială și interdisciplinară pentru cercetare și educație. : 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/  

2.9.Sesiunea Anuală  de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești, 4 iunie 2019, Organizator 

prof. Camelia Sava, Cea de-a 16-a ediție a Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice a 

Cercurilor Studențești s-a desfășurat pentru cele două domenii ale Facultății de ȘAIAPM: 

agricol și alimentar. Studenții de la specializările domeniului  agricol au prezentat 52 de 

comunicări științifice grupate în patru secțiuni, iar cei de la specializările domeniului alimentar 

peste 20 de lucrări. Lucrările susținute au evidențiat rezultatele obținute de către studenți în 

cadrul activității de cercetare desfășurată la cercurile științifice de profil. : 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.10. Licențe la degustat , 10 iulie, 2019, eveniment gastronomic studențesc în cadrul proiectului 

Gastronomia, o inițiativă trans-sectorială și interdisciplinară pentru cercetare și educație 

Responsabil Prof. Camelia Sava. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.11. Cortul gusturilor 27 sept. 2019, la Noaptea cercetătorilor – eveniment gastronomic 

studențesc în cadrul proiectului Gastronomia, o inițiativă trans-sectorială și interdisciplinară 

pentru cercetare și educație Responsabil Prof. Camelia Sava. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.12. Toamna gastronomică la români, 4 oct. 2019, eveniment gastronomic studențesc în cadrul 

proiectului Gastronomia, o inițiativă trans-sectorială și interdisciplinară pentru cercetare și 

educație Responsabil Prof. Camelia Sava. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.13. Ziua dovleacului, 14 noiembrie 2019, eveniment gastronomic studențesc, în cadrul 

proiectului Gastronomia, o inițiativă trans-sectorială și interdisciplinară pentru cercetare și 

educație Responsabil Prof. Camelia Sava. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 
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2018 

2.14. Participare la Târgul de Turism al României, 27 februarie 2018, Responsabil prof. Camelia 

Sava și Conf. Maria-Mihaela Antofie. Facultatea de Ș.AI.A.P.M. a participat cu o echipă formată 

din 4 studenți care au gătit live în cadrul standului destinat județului Sibiu. : 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.15. Expoziție concurs, 20 aprilie, 2018  Deșeurile pot fi și artă ediția a 8-a cu tematica Deșeuri 

din domeniul agro-alimentar, Responsabil Șef  lucr. Cristina Moise. A fost organizat de studenții 

facultății noastre coordonați de către cadrele didactice de la specializarea de Protecția Mediului 

în Agricultură și a avut ca temă competiția între studenții specializărilor de protecția mediului 

din cadrul universității dar și elevii de la liceele de profil din Sibiu și din 5 județe (Vâlcea, 

Brașov, Alba, Hunedoara, Mureș, Sibiu ) în total 21 instituții de Învățământ. : 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.16. Simpozionul Simpozionului Național Studențesc “Interferențe culturale în gastronomie” 

Sibiu, 17-19 mai 2018, Sub egida Ministerului Educației Naționale și Sibiu Regiune 

Gastronomică Europeană – 2019, s-a desfășurat la Facultatea de Ș.A.I.A.P.,M.  un concurs al 

studenților din țară pe tematica gastronomiei, intitulat   “Preparat de bază în luna florilor”. La 

concurs s-au înscris 10 echipe de la U.S.A.M.V. București, U.S.A.M.V. Iași, Universitatea 

Transilvania din Brașov, U.S.A.M.V. a Banatului din Timișoara, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, 

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și 

U.L.B.S. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.17. Conferința națională studențească ”Provocări și oportunități privind valorificarea deșeurilor 

agro-alimentare”, Sibiu, 17-19 mai 2018, Organizator Camelia Sava, Conferința derulată sub 

egida Ministerului Educației Naționale reprezintă o inițiativă nouă, apărută ca urmare a 

necesității unei abordări holistice privind impactul pe care îl are producția agricolă și alimentară 

asupra mediului. Conferința își propune să sprijine studenții de la nivelurile de licență și masterat 

în demersul acestora de a realiza cercetări de valorificare a deșeurilor generate din agricultură și 

din industria alimentară, sub forma unor ingrediente bioactive, ambalaje din materiale 

biodegradabile, biofertilizatori, producerea de bioenergie, și nu numai. : 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.18. Sesiunea Anuală  de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești, 8 iunie 2018, 

Organizator prof. Camelia Sava, Cea de-a 15-a ediție a Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice 

a Cercurilor Studențești s-a desfășurat pentru cele două domenii ale Facultății de ȘAIAPM: 

agricol și alimentar. Studenții de la specializările domeniului  agricol au prezentat 43 de 

comunicări științifice grupate în trei secțiuni, iar cei de la specializările domeniului alimentar 

peste 20 de lucrări. Lucrările susținute au evidențiat rezultatele obținute de către studenți în 

cadrul activității de cercetare desfășurată la cercurile științifice de profil. : 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

2017 

2.19. Expoziție concurs, 7 aprilie, 2018  Deșeurile pot fi și artă ediția a 8-a cu tematica Deșeuri 

din domeniul agro-alimentar, Responsabil Șef  lucr. Cristina Moise. Peste 200 de studenți și 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
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elevi, 35 de cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, din județele Sibiu, 

Vâlcea și Brașov au fost prezenți, la Sibiu, cu unele dintre cele mai creative și interesante 

proiecte, realizate exclusiv din deșeuri reciclabile. http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.20. Conferință Științifică Națională Studențească - „Interferențe Culturale în Gastronomie” 

Sibiu  9-11 mai 2017, Responsabil Prof. Camelia Sava, Participanți: 27 de studenți și 16 cadre 

didactice din: Universitatea „Dunărea de Jos" Galați, Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava, 

Universitatea „Transilvania" Brașov, U.S.A.M.V. Iași, U.S.A.M.V. București, U.S.A.M.V. Cluj-

Napoca și Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.21. Promovarea produselor proiectului ELENA în cadrul Olimpiadei Naționale de Informatică 

ediția 2017, 30 aprilie 2017, responsabil Maria-Mihaela Antofie. Olimpicii la informatică, etapa 

națională, au fost familiarizați în 28 aprilie, 2017 cu activități cu animale vii la Facultatea de 

Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului din cadrul Universității Lucian Blaga 

din Sibiu (75 de elevi și 16 cadre didactice toată țara). : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.22. Expoziție de animale în Ferma Didactică Rusciori, 12 mai 2017, Responsabil Prof. Gligor 

Ciortea. Evenimentul a fost însoți de dezbateri și a inclus expozanți: 30 studenți ai Facultății de 

Ș.A.I.A.P.M. și peste 200 cadre didactice din diferite universități, reprezentanți ai oficialităților 

locale, studenți. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.23. Lansare de carte „The Wine Book of Romania”, 23 mai 2017, Organizator Camelia Sava, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în colaborare cu Facultatea de Științe Agricole, Industrie 

Alimentară și Protecția Mediului, au fost gazdele lansării celui de-al doilea volum al ghidului 

„The Wine Book of Romania”, semnat de Marinela V. Ardelean. Cartea este primul ghid bilingv 

al celor mai bune vinuri din România și Republica Moldova. Sunt descrise 279 de vinuri 

aparținând a 75 de crame, 60 din România și 15 din Republica Moldova. : 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.24. Sesiunea Anuală  de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești, 1 iunie 2017, 

Organizator prof. Camelia Sava, Cea de-a 14-a ediție a Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice 

a Cercurilor Studențești s-a desfășurat pentru cele două domenii ale Facultății de ȘAIAPM: 

agricol și alimentar. Studenții de la specializările domeniului  agricol au prezentat 40 de 

comunicări științifice, iar cei de la specializările domeniului alimentar peste 20 de lucrări. 

Lucrările susținute au evidențiat rezultatele obținute de către studenți în cadrul activității de 

cercetare desfășurată la cercurile științifice de profil. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.25. Războiul ceaunelor, 15 iulie 2017, Organizator: Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu,  de 

Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului prof. Camelia Sava, 

Participanți: 150 cadre didactice din U.L.B.S. Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și 

studenți. Locația: Ferma Didactică Rusciori. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.26. Târgul de produse tradiționale, „Gustos. Românesc” Ediția a II-a, 17-19 iulie 2017, 

Organizatori: prof. Camelia Sava și prof. Gligor Ciortea. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, 

prin Facultatea de Științe Agricole și Industrie Alimentară și Protecția Mediului, Universitatea de 

Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Locația: Galeria Carrefour din 

Shopping City Sibiu. Expozanți: studenți și absolvenți ai celor două instituții de învățământ 

superior. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 
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2016 

2.27. Expoziție concurs, 20 aprilie, 2016  Deșeurile pot fi și artă ediția a 8-a cu tematica Deșeuri 

din domeniul agro-alimentar, Responsabil Șef  lucr. Cristina Moise. : 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.28. Târgul de produse tradiționale, Gustos. Românesc, 22 aprilie 2016, Organizatori prof. Gligor 

Ciortea și prof. Camelia Sava. Organizatorii au fost studenții facultății noastre și cei ai USAMV 

București. Târgul a luat naștere în urma inițiativei celor două instituții de învățământ superior. 

Ele au decis, prin cei aproape 50 de foști studenți, să înființeze o Asociație Alumni, prin 

intermediul căreia să continue parteneriatul cu universitățile. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/  

2.29. World Migratory Bird Day, 10 mai 2016, organizator Conf. Maria-Mihaela Antofie, În data 

de 10 mai 2016, studenții specializărilor de Inginerie și Protecția Mediului în Agricultură au 

participat la un seminar cu ocaziei zilei mondiale a păsărilor migratoare. Seminarul a fost 

susținut în cadrul facultății de către specialiști ornitologi. http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.30. Sesiunea Anuală  de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești, iunie 2016, Organizator 

prof. Camelia Sava, Cea de-a 13-a ediție a Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice a Cercurilor 

Studențești s-a desfășurat pentru cele două domenii ale Facultății de ȘAIAPM: agricol și 

alimentar. Studenții de la specializările domeniului  agricol au prezentat peste 40 de comunicări 

științifice grupate în trei secțiuni, iar cei de la specializările domeniului alimentar peste 20 de 

lucrări. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.31. Târgul de produse tradiționale „Gustos. Românesc” 17-19 iulie 2016, Organizatori prof. 

Gligor Ciortea și prof. Camelia Sava. Absolvenți ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 

împreună cu cei ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București au 

deschis, pentru a doua oară, târgul de produse tradiționale „Gustos.Românesc” pentru sibieni și 

nu numai. Timp de trei zile, între 17-19 iunie, absolvenți și actuali studenți ULBS din Sibiu la 

Galeria Carrefour din Shopping City Sibiu au prezentat spre vânzare preparate românești. : 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.32. Anunțul oficial al Candidaturii Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019, 29 septembrie 

2016, responsabil din partea centrului Conf. Maria-Mihaela Antofie și Prof. univ. Camelia Sava. 

Dosarul de candidatură a fost depus în iulie, cu contribuția centrului nostru. Pentru anul 2019, 

dosarul de candidatură al Regiunii Sibiu enumeră mai multe arii tematice care se vor desfășura 

sub eventuala titulatură de Regiune gastronomică europeană. Astfel, Agenda Culturală și Agenda 

Comunității ale municipiului Sibiu au alături programul ”Origini”. ”Patrimoniul culinar va fi în 

continuare cercetat pentru înțelegerea specificității bucătăriilor istorice, a condițiilor care le-au 

generat și a rolului pe care care îl au în noua bucătărie transilvăneană. Ingrediente, tehnici de 

producție și de conservare, instrumentar, rețete, amprente gastronomice, obiceiuri de consum, 

tradiții, credințe, comunități și povești vor fi aduse în prim-plan”, este descrierea programului 

Origini. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

2015 

2.33. Expoziție concurs, 12 aprilie, 2018  Deșeurile pot fi și artă ediția a 8-a cu tematica Deșeuri 

din domeniul agro-alimentar, Responsabil Cristina Moise. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 
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2.34. Sesiunea Anuală  de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești, iunie 2015, Organizator 

prof. Camelia Sava, Cea de-a 12-a ediție a Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice a Cercurilor 

Studențești s-a desfășurat pentru cele două domenii ale Facultății de ȘAIAPM: agricol și 

alimentar. Studenții de la specializările domeniului  agricol au prezentat 40 de comunicări 

științifice grupate în trei secțiuni, iar cei de la specializările domeniului alimentar peste 20 de 

lucrări. Lucrările susținute au evidențiat rezultatele obținute de către studenți în cadrul activității 

de cercetare desfășurată la cercurile științifice de profil. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

2014 

2.35. Expoziție concurs, 12 aprilie, 2018  Deșeurile pot fi și artă ediția a 8-a cu tematica Deșeuri 

din domeniul agro-alimentar, Responsabil Șef  lucr. Cristina Moise. : 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

2.36. Sesiunea Anuală  de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești, iunie 2014, Organizator 

prof. Camelia Sava, Cea de-a 11-a ediție a Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice a Cercurilor 

Studențești s-a desfășurat pentru cele două domenii ale Facultății de ȘAIAPM: agricol și 

alimentar. Studenții de la specializările domeniului  agricol au prezentat 43 de comunicări 

științifice grupate în trei secțiuni, iar cei de la specializările domeniului alimentar peste 20 de 

lucrări. Lucrările susținute au evidențiat rezultatele obținute de către studenți în cadrul activității 

de cercetare desfășurată la cercurile științifice de profil. : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

A. Granturi de cercetare desfășurate în cadrul centrului  

 1. Proiecte de cercetare. 

 

Finanțare externă 

Finanțator: Comisia Europeană, Comenius 

Codul proiectului / Nr. contractului: 539561-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CMP 

Titlu: Experiential Learning and Education for Nature Awareness 

Perioadă: 01.11.2013-30.10.2016 

Coordonator Academia Bavareză pentru Conservarea Peisajului (Germania) 

Partener Leader România Director: Conf.univ.dr. Maria-Mihaela Antofie 

Valoare ULBS:  34.992 Euro 

Cotă de finanțare: 85% XX+ 15 % ULBS 

Echipă: Camelia Sava, Grama Blanca, Dana Preda, Ramona Todericiu, Daniel Mara, Voichița 

Gheoca. Experți cheie: Ionuț Tăușan, Iuliana Antonie, Cristina Stancă-Moise. 

Rezumat:  

Rezultate: Conferințe, mese rotudne, instruiri recunoscute la Ministerul Muncii pentru 30 profesori  

să aplice activități cu animale vii, articole ISI și cărți www.project-elena.eu 

Antofie  M.M., Sava C., Mara D., & Gheoca V., 2014, Studiu național privind introducerea 

modelului de educație în școli cu animale vii în România /Baseline Study regarding the 

implementation of Biodiversity Education using Living Animals in Schools in Romania, 2014, 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://www.project-elena.eu/
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Publishing House Lucian Blaga University Sibiu,  ISBN 978-606-12-0810-4. http://elena-

project.eu/index.php/results-and-downloads/studies 

Antofie, M. M., & Sand Sava, C. (2015), New skills in education for biodiversity conservation in 

Romania. In Balkan Region Conference on Engineering and Business Education 1 (1) 351-358. ISI 

Proceedings, WOS:000380559300024. 

Antofie, M. M., Tița, L., & Sava, C. S. (2017). Experiential learning with living ants. In Balkan 

Region Conference on Engineering and Business Education Vol. 3 (1): 215-222. ISI Proceedings in 

curs de indexare DOI 10.1515/cplbu-2017-0029 

Pagina web: www.project-elena.eu / : http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

Fundația Hasso Plattner 

Finanțator: Hasso Plattner 

Aprobat prin Hotărâre a Consiliului de Administrație  nr.07/05.03.2019. 

Titlul: Gastronomia, o inițiativă trans-sectorială și interdisciplinară pentru cercetare și educație 

Perioadă: 07.05-15.12.2019 

Coordonator: Prof. Camelia Sava  

Valoare: 50000 Euro 

Cotă finanțare 100%: Hasso Plattner  

Echipă: Prof. Romulus Iagăru, Prof. Ovidiu Tița, Prof. Mihaela Tița, Conf. Maria Mihaela Antofie, 

Conf. Robert Balj, Conf. Mirela Cărătuș, Conf. Monica Mironescu, Conf. Ion Mironescu, Șef lucr. 

Anca Tulbure, Șef lucr. Cristina Danciu, Șef lucr. Cristina Moise, Șef lucr. George Moise, Șef lucr. 

Mihai Pop, Șef lucr. Mircea Savatie, Șef lucr. Ioan Pășcănuț, Șef lucr. Ion Barbu, Șef lucr. Iuliana 

Antonie, Șef lucr. Mihai Ognean, Șef lucr. Mariana Păcală, Șef lucr. Mirela Iancu,   

Rezumat. Proiectul propune dezvoltarea de activități de cercetare, educație și publicistică în 

gastronomie. Activitățile de cercetare și publicistică sunt extrem de importante pentru cadrele 

didactice dar și pentru dezvoltarea abilităților specifice în cazul studenților colaboratori. În acest 

scop ne propunem publicarea mai multor cărți și anume: (1) o carte despre istoria gastronomiei fine 

sibiene, (2) un îndrumar pentru inventarierea soiurilor locale, (3) o carte cu activități extra-

curriculare în gastronomie necesară profesorilor din mediul preuniversitar și 4) o colecție filatelică 

dedicată gastronomiei. Activitățile educaționale se adresează studenților dar și mediului pre-

universitar. În cazul mediului preuniversitar propunem dezvoltarea de activități extra-curriculare  în 

gastronomie, inovative pentru România, cu scopul de a fi pilotate în minim 5 școli/licee din Sibiu. 

La implementarea acestor activități o contribuție majoră este adusă de specialiștii în gastronomie 

din restaurante sibiene, adăugând astfel valențe inovatoare procesului de educație aplicat elevilor pe 

de o parte dar și instruirii profesorilor pe de altă parte, cu privire la principiile de bază ce trebuie 

respectate pentru accesarea cunoștințelor minimale în gastronomie. În cadrul ULBS, prin 

colaborarea cu restaurante se elaborează și se dezvoltă activități de tip experimental și exploratoriu 

în gastronomie. Accesarea activităților de tip experimental este extrem de importantă pentru 

accesarea emoțiilor pozitive, schimbarea de atitudini și dezvoltarea de competențe noi ce se pot 

adăuga procesului educațional. Studenții și elevii vor fi educați pentru a dezvolta competențe legate 

de noua știință a gastronomiei. Acest proiect se înscrie în aria tematică a programului Sibiu Regiune 

http://www.project-elena.eu/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
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Gastronomică Europeană 2019 și pregătirii implicite a tinerei generații pentru acest eveniment. 

Există de asemenea acțiuni de inventariere a resurselor genetice locale pentru alimentație și 

agricultură pentru dezvoltarea abilităților de cercetare specifice inginerilor agronomi. Dezvoltarea 

abilităților de curator pentru dezvoltarea băncilor de gene locale este o altă caracteristică nouă 

adăugată studenților. Se urmărește în acest scop organizarea primei colecții de semințe locale din 

județul Sibiu din minim 5 localități ale județului Sibiu. 

Rezultate: acțiuni de inventariere în teren, seminarii, mese rotunde publicare de carte. 

Gudrun-Liane Ittu, Constantin Ittu, 2019, Din istoria bucătăriei fine de la Renaștere pâna în zilele 

noastre. Repere sibiene, Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-1661-1 

Gudrun-Liane Ittu, Constantin Ittu, 2019, From the history of 'fine cuisine'from Renaissance to the 

present day. Highlights of Sibiu, Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-

1636-9 

Gudrun-Liane Ittu, Constantin Ittu, 2019, Aus der Geschichte der gehobenen Küche von der 

Renaissance bis zur Gegenwart mit Bezug auf Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 

978-606-12-1635-2 

Maria-Mihaela Antofie, Camelia Sava, Cristina Danciu, Anca Tulbure, Nicolae Suciu, Anca 

Voineag, Gabriela Săndulescu, Doina Solomon, Simona Spânu, Virgil Nicula, 2019, Educație în 

gastronomie / Educațion in gastronomy, Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-

606-12-1711-3 

Maria-Mihaela Antofie, Camelia Sava, Endre Máthé, 2019, Evaluarea în teren a resurselor genetice 

pentru alimentație și agricultură Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-

1710-6 

Barbu HC, 2019, From Nature to Plate – Illustrated Gastronomy, Editura Universității "Lucian 

Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-1652-9 

Barbu HC, 2019, Din natură în farfurie – gastronomie ilustrată, Editura Universității "Lucian Blaga" 

din Sibiu, ISBN 978-606-12-1639-0 

Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

Finanțator: Fonduri Elvețiene 

Codul proiectului / Nr. contractului: CSM013/iunie 2013 

Titlu: ”Zona montană – leagănul spațiului rural românesc” 

Perioadă:13 iunie 2013-dec 2015 

Coordonator: Societatea ”Progresul Silvic Sibiu”, 

Partener ULBS prin director: conf. Mirela Stanciu (Cărătuș) 

Valoare: 83.525 CHF 

Cotă de finanțare: 90% Programul de Cooperare Elvețiano-Român + 10% Partenerii români 

Societatea Progresul Silvic Sibiu. 

Echipă: Prof. Camelia Sava, Conf. Robert Blaj, Conf. Maria Tănase, Șef lucr. Cristina Moise, Șef 

lucr. Iuliana Antonie, Șef lucr. Pompilica Iagăru, Șef lucr. Ioan Pășcănuț, Șef lucr. Mihai Pop. 

Rezumat: Prin acest proiect ne-am propus conștientizarea populației și a administrației locale 

asupra valorilor naturale, culturale și peisagistice pe care le oferă zona montană a județelor Sibiu și 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
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Brașov. Peste 1.900 de persoane (fermieri, elevi, studenți, artiști amatori, voluntari) au participat la 

o multitudine de activități ale proiectului, de la workshop-uri la tabere de junior ranger, spectacole 

și concursuri. Cu ajutorul voluntarilor am reușit să re-marcăm 7 trasee turistice în Munții 

Cindrelului și am amenajat mai multe locuri de popas și de odihnă. Peste 310 elevi și studenți și-au 

îmbunătățit cunoștințele despre protecția mediului și o parte dintre ei au participat la activități 

practice de recunoaștere a florei și faunei montane. 298 de fermieri și-au îmbunătățit cunoștințele pe 

teme de agricultură sustenabilă și de protecție a mediului. De asemenea, peste 930 de elevi au 

participat la expozițiile organizate în școli pe teme de protecția mediului. 

Rezultate ale activității de cercetare: cartea ”Agricultura durabilă în zona montă”, 2014, 

coordonator Prof. Camelia Sava 410 p. Ed.    Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978-

606-12-0639-1. Altă categorie de rezultate: broșuri: ”Valorificarea rațională a pășunilor” – 200 buc. 

și ”Turism rural, agroturism și ecoturism în județul Sibiu”-200 buc. Pliante editate (3000 buc/tip): 

”Zootehnie ecologică”, ”Produse tradiționale” și ”Recoltarea, pregătirea și transportul fânului” 

Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

Finanțator: CNFIS-CDI 

Codul proiectului / Nr. contractului: CNFIS-FDI-2020-0207 

Titlu: Diversificarea, îmbunătățirea calității și sustenabilitatea activităților în vederea asigurării 

unei funcționări în bune condiții a bazei de practică – ferma didactică Rusciori 

Perioadă: 15.05-15.12.2020 

Director: Prof. univ. dr. Romulus Iagăru  

Valoare: 379500 lei 

Cotă de finanțare: 85% FDI+ 15 % ULBS 

Echipă: Prof. univ. dr. Gligor Ciortea; Conf. dr. Maria-Mihaela Antofie; Șef lucrări dr. Ion Barbu; 

Șef lucrări dr. Ioan Pășcănuț  

Rezumat Obiectivul general al proiectului: diversificarea câmpurilor experimentale și 

îmbunătățirea calității activităților derulate prin reducerea meteo-dependenței și adoptarea de tehnici 

ale durabilității în tehnologiile specifice. Obiective specifice: [1] Îmbunătățirea calității activităților 

didactice și de cercetare; [2] Promovarea activităților și rezultatelor obținute [3]Dezvoltarea de 

abilități practice studenților. Tipul de servicii oferite: sustenabilitatea infrastructurii de susținere a 

activităților practice și înfrumusețare peisagistică 

Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

Finanțator: CNFIS-CDI 

Codul proiectului / Nr. contractului: CNFIS-FDI-2018-0248 

Titlu: Asigurarea funcționării în bune condiții a bazei de practică – ferma didactică Rusciori - și a 

altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare în domeniul agricol 

Perioadă: 15.05-15.12.2018 

Director: Prof. univ. dr. Romulus Iagăru 

Valoare: 330000 lei 

Cotă de finanțare: 91% FDI+ 9 % ULBS 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
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Echipă: Prof. univ. dr. Gligor Ciortea; Conf. dr. Maria-Mihaela Antofie; Șef lucrări dr. Ion Barbu; 

Șef lucrări dr. Ioan Pășcănuț  

Rezumat: Obiectiv general: creșterea capacității instituționale și îmbunătățirea activităților 

didactice și de cercetare organizate și desfășurate în baza de practică – Ferma didactică Rusciori. 

Obiective specifice:[1] Îmbunătățirea calității activităților și seviciilor oferite, [2] Promovarea 

activităților, serviciilor oferite și rezultatelor obținute, [3] Pregătirea profesională a studenților, 

bazată pe dezvoltarea abilităților practice. Tipul de servicii oferite: soluții la organizarea de 

activități practice-aplicative moderne. 

Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

Finanțator: CNFIS-CDI 

Codul proiectului / Nr. contractului: CNFIS-FDI-2017-0399 

Titlu: Asigurarea funcționării în bune condiții a bazei de practică – ferma didactică Rusciori - și a 

altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare în domeniul agricol 

Perioadă: 15.05-15.12.2017 

Director: Prof. univ. dr. Romulus Iagăru 

Valoare: 200.000 lei 

Cotă de finanțare: 90% FDI+ 10 % ULBS 

Echipă: Prof. univ. dr. Gligor Ciortea; Conf. dr. Maria-Mihaela Antofie; Șef lucrări dr. Pompilica 

Iagăru, Șef lucrări dr. Ion Barbu; Șef lucrări dr. Ioan Pășcănuț  

Rezumat: Obiectivul general al proiectului: Asigurarea funcționării în bune condiții a stațiunii 

didactice prin dezvoltarea infrastructurii de susținere a activităților didactice și de cercetare în 

domeniul agricol. Obiective specifice: [1] Îmbunătățirea calității activităților și serviciilor oferite; 

[2] Promovarea activităților, serviciilor oferite și rezultatelor obținute în vederea creșterii impactului 

educațional, științific și cultural; [3] Pregătirea profesională a studenților, bazată pe cercetare și 

dezvoltarea abilităților practice. Tipul de servicii oferite: modernizarea infrastructurii de susținerea 

activităților didactice și de cercetare în domeniul agricol prin susținerea direcțiilor de dezvoltare 

finanțate anterior, orientată în principal spre asigurarea necesarului de apă conform cerințelor 

plantelor, pe toată perioada de vegetație în condițiile schimbărilor climatice din zona de sud-est a 

Transilvaniei. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

Finanțator: CNFIS-CDI 

Codul proiectului / Nr. contractului: CNFIS-FDI-2016-0326 

Titlu: Dotarea cu utilaje și echipamente performante a stațiunii didactice Rusciori din 

Universitatea Lucian Blaga pentru asigurarea funcționării în bune condiții, creșterii 

competitivității și vizibilității 

Perioadă: 15.05-15.12.2016 

Director: Prof. univ. dr. Romulus Iagăru 

Valoare: 200.000 lei 

Cotă de finanțare: 100% FDI 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
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Echipă: Prof. univ. dr. Gligor Ciortea; Prof. univ. dr. Camelia Sava; Șef lucrări dr. Pompilica 

Iagăru, Șef lucrări dr. Ion Barbu; Șef lucrări dr. Ioan Pășcănuț  

Rezumat: Obiectiv general: Creșterea competitivității stațiunii didactice prin inovare; Obiective 

specifice: [1] Dotarea cu utilaje și echipamente performante a stațiunii didactice în vederea 

implementării principiilor durabilității; [2] Integrarea bazei tehnico materiale într-un management 

adecvat la nivel de stațiune didactică; [3] Mijlocirea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării 

[4] Asigurarea vizibilității rezultatelor obținute. Tipul de servicii oferite: asigurarea unei dotări 

tehnologice performante. Pagina web: http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/ 

 

2. Contracte cu mediul economic  

 

3. Proiecte culturale  

 

Finanțator: Primăria Sibiu Agenda Culturală 

Codul proiectului / Nr. contractului: 47420/18.06.2019 

Titlu: Istoria educației sibiene în gastronomie 

Perioadă: 18.06-15.12.2019 

Director: Conf. univ. dr. Maria-Mihaela Antofie 

Valoare: 96.000 lei 

Cotă de finanțare: 85% Primăria+ 15 % ULBS 

Echipă: Prof. Camelia Sava, Prof. Simona Oancea, Prof. Romulus Iagăru, Horia Barbu, Conf. 

Robert Blaj, Conf. Monica Mironescu, Conf. Ion Mironescu, Conf. Mirela Cărătuș, Șef lucr. 

Cristina Anca Danciu, Șef lucr. Anca Tulbure, Șef lucr. Mihai Ognean, Șef lucr. Claudia Ognean 

Șef lucr. Cristina Moise, Șef lucr. Ioan Barbu, Șef lucr. Iuliana Antonie, Șef lucr. Pompilica Iagăru, 

Șef lucr. Ioan Pășcănuț, Șef lucr. Mihai Pop, Șef lucr. Mircea Savatie, Șef lucr. George Moise, Șef 

lucr. Simona Spânu, Șef lucr. Mariana Păcală, Șef lucr. Mirela Iancu, Șef lucr. Pavel Petronela, Șef 

lucr. Olga Drăghici, Șef lucr. Eniko Gaspar. Facultatea de Teologie: Prof. Nicolae Chifăr, Prof. 

Aurel Pavel. Biblioteca ULBS: Șef lucr Rodica Volovici, Prof. Constantin Ittu, CPI Gudrun Ittu, 

Liliana Oprescu, Ioan Vișa, Cristina Pârvu, Elena Mărginean, Camelia Volosciuc, Riana Bucșă. 

Facultatea de Științe: Șef lucr Oana Danci, Prof. Constantin Drăgulescu, Prof. Erika Schneider, Șef 

lucr Horia Oloșuteanu, Șef lucr Laurian Mugur Gheorghe. Personal administrativ: Cristina Puia, 

Gina Poroșanu, Teodor Boantă. 

Rezumat: Proiectul susține implementarea Programului Sibiu Regiune Gastronomică 2019, prin 

obiective, activități și produsele realizate răspunzând ariilor tematice ale dosarului de candidatură. 

Proiectul răspunde conceptului Origini prin cartea care dorește să o publice întrucât o istorie a 

educației în gastronomia sibiană nu este încă scrisă fiind vitală pentru anul 2019. Regiunea 

gastronomică europeană, ca și concept internațional, impune responsabilizarea factorilor decizionali 

pentru dezvoltare durabilă cu menținerea calității mediului, dar și asigurarea pe termen lung a 

securității alimentare adecvate. Conceptul de regiune gastronomică asigură și susține implementarea 

recomandărilor internaționale FAO pentru securitate alimentară, dar și de conservare a diversității 

biologice sub toate formele (de ex. diversitatea genetică, a speciilor și ecosistemelor). Sibienii au 

http://centers.ulbsibiu.ro/sapm/
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dreptul să le fie asigurată securitatea alimentară atât pentru oraș cât și pentru regiunea care 

furnizează alimentele, asigurând accesarea unuia dintre cele mai rafinate servicii – gastronomia. 

Cărțile vor fi de referință pentru rețeaua de restaurante și hoteluri a Sibiului și pentru promovarea 

turismului în general. Expoziția fotografică pe suport permanentizat, aduce în zilele noastre imagini 

și texte ale epocilor trecute și va constitui un nou timp de obiectiv turistic pentru Sibiu. Anul 2019 

are nevoie în continuare de implicarea studenților și elevilor în activități de documentare și 

inventariere precum și prin activități de tip cooking -show. Scopul proiectului: Conștientizarea 

publicului sibian în general cu privire la valorile Sibiului pentru atingerea dezideratelor Programului 

Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 prin inventarieri, documentări, publicistică și 

seminarii sau workshop-uri. Ne propunem susținerea, conservarea și exploatarea sustenabilă a 

valorilor istorice ca parte a patrimoniului cultural imaterial al Sibiului, un real izvor de inspirație 

pentru viitorul turismului gastronomic sibian. Obiectivele proiectului: Obiectiv 1: Accesarea 

valențelor istorice pentru gastronomie din arhive de specialitate Se urmărește conștientizarea 

valorilor istorice de patrimoniu cultural imaterial prin organizarea unei expoziții de fotografie 

laminată și permanentă. Publicarea unei cărți, atât în format print, cât și digital, are menirea de a 

cumula și transmite informații din istoria educației în gastronomia sibiană. Constituirea unei colecții 

digitale tematice rezultată din scanarea materialelor documentare din cadrul proiectului. Perioada de 

documentare și redactare va fi însoțită de mai multe evenimente, expoziție, prezentări și 

workshopuri care vor ilustra diversele aspecte din peisajul gastronomic european, regional și local.  

Astfel, ne propunem să punem în evidență patrimoniul fotografic al istoriei medievale, moderne și 

contemporane a Sibiului ca repere de origine pentru susținerea programului Sibiu Regiune 

Gastronomică Europeană 2019. Obiectiv 2 Documentarea și inventarierea cu privire la resursele 

genetice pentru alimentație și agricultură a Sibiului Tradițiile culinare ale Sibiului își găsesc 

rădăcinile în piețele agroalimentare, devenite tradiționale și anume Piața Cibin, Sala Transilvania și 

Piața Huet. Ca punct de plecare pentru atingerea acestui obiectiv, vizăm în baza experienței din 

2017 și 2018, continuarea interviurilor la clientelă și sustenabilitatea comerțului. De asemenea, în 

cadrul acestui obiectiv se urmărește aplicarea chestionarului FAO pilotat în 2017 și 2018 în cadrul 

unei comune cu satele aparținătoare, pentru fundamentarea propunerii de procedură oficială 

necesară listării soiurilor de plante și raselor de animale tradiționale. Menținerea lor la fermă oferă 

unicitate și gust produselor culinare din restaurantele sibiene. Alături de patrimoniul cultural, 

patrimoniul natural este o componentă fundamentală a identității locale. Astfel, ariile naturale 

protejate și implicit peisajele județului Sibiu constituie obiective turistice reale ce pot fi asociate cu 

tradițiile și gastronomia locului. Prin proiect se urmărește stabilirea legăturii dintre peisajul 

reprezentat de ariile protejate și speciile de plante culinare, aromatice și / sau medicinale. Obiectiv 3 

Conștientizarea publicului sibian cu privire la valențele gastronomiei Demonstrațiile culinare 

deschise publicului din cadrul activității 3 accesează persoane de toate vârstele din Sibiu realizând 

în acest fel informarea educația și conștientizarea cu privire la valorile gastronomiei sibiene pentru 

anul 2019. 

Rezultate publicare de carte, mese rotunde, seminarii, inventarieri în teren, epoziție fotografică. 
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Gudrun-Liane ITTU, Constantin ITTU, 2019, Educație, emancipare, gastronomie: școlile de fete și 

asociațiile de femei din Sibiu de la sfârșitul secolului al XIX-lea până la 1948, Editura Universității 

"Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-1682-6 

Gudrun-Liane ITTU, Constantin ITTU, 2019, De la târg la restaurant: Sibiul în imagini, Vom Markt 

zum Gasthaus: Sibiu / Hermannstadt in Ansichten , From market to restaurant: Sibiu in images, 

Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-1678-9. 

Oana-Viorica Danci (edit.), Constantin Drăgulescu, Erika Schneider, 2019, Aromele naturii. 

Mirodenii de pe plaiuri sibiene, Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-

1700-7 

Antofie MM (Eds), Sava C (Eds), 2019, Conservarea la fermă a soiurilor de plante și raselor de 

animale importante pentru agricultura sibiană, Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 

978-606-12-1583-6 

Antofie MM (Eds), Sava C (Eds), 2019, On farm conservation of plant varieties and animal races 

relevant for Sibiu’s county agriculture, Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-

606-12-1593-5 

Pagina web: http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm 

 

Finanțator: Consiliul Județean Sibiu, Agenda Culturală 

Codul proiectului / Nr. contractului: nr. 7999/20.05.2019 

Titlu: Grădini tradiționale sibiene 

Perioadă: 20.05-15.12.2019 

Coordonator: Primăria Moșna, Eugen Roba primar 

Coordonator Partener ULBS: Conf.univ.dr. Maria-Mihaela Antofie 

Valoare: 5.500 lei 

Cotă de finanțare: 85% Primăria+ 15 % ULBS 

Echipă: prof.univ.dr. Camelia Sava, conf.Mirela Cărătuș, Șef.lucr.dr. Ion Barbu 

Studenți: Mihaela Toșu, Cătălin Radu 

Rezumat: Proiectul propune dezvoltarea conceptului de grădină tradițională sibiană prin care 

Primăriile și Consiliile locale pot să își fundamenteze științific și tehnic deciziile politice de 

dezvoltare durabilă sub egida titulaturii de Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019. 

Inventarierea distribuției resurselor genetice, a practicilor agricole aplicate în contextul dezvoltării 

durabile va identifica deopotrivă valențe noi ale patrimoniului extraordinar la județului Sibiu și va 

sta la baza fundamentării unui ghid de bune practici pentru localitățile sibiene în ceea ce privește 

redefinirea identității locale și prin prisma patrimoniului agricol, alimentar și de protecția mediului. 

Ghidul va răspunde felului în care ne dorim să se dezvolte sustenabil localitățile județului Sibiu. 

Plantele ornamentale sunt unice în grădinile din Sud-Estul Transilvaniei și grădinile nu au fost 

niciodată definite pentru asigurarea rezilienței localităților rurale, a amprentei gastronomice, a 

potențialului de cuplaj cu restaurantele sibiene sau de a contribui la securitatea alimentară sub 

impactul schimbărilor climatice. Studiul de caz va fi susținut de Primăria și Consiliul local Moșna. 

Obiectivele proiectului: [1] Definirea conceptului de grădină tradițională sibiană; [2] Dezvoltarea 

ghidurilor de bună practică în administrarea publică integrată a grădinilor tradiționale; [3] 

http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm
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Dezvoltarea sustenabilă a politicilor agricole publice de la nivel local prin includerea patrimoniului 

tradițional pentru alimentație și agricultură; [4] Dezvoltarea de abilități pentru tânăra generație de 

ingineri agronomi – necesare unei agriculturi sustenabile în zona rurală a județului Sibiu și integrată 

conceptului de Sibiu regiune gastronomică europeană. [5] Includerea turismului gastronomic rural 

cu noi valențe culturale și de patrimoniu în viitoarele politici județene 

Rezultate Broșură, participare mese rotunde, seminarii, inventarieri în teren:  

Maria-Mihaela Antofie (Eds), Eugen Roba, Camelia Sava, Marius Halmaghi, Ionel Șotropa, Gudrun 

Liane Ittu, Cornel Fugaciu, Vasile Logean, 2019, Managementului integrat al grădinilor tradiționale 

sibiene – ghid de bune practici pentru Consilii locale, Editura ULBS, ISBN: 978-606-12-1681-9  

Pagina web: http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm 

 

Finanțator: Primăria Sibiu Agenda Culturală 

Codul proiectului / Nr. contractului: . 48124/19.06.2018 

Titlu: Istoria bucătăriei fine sibiene: de la Renaștere până în zilele noastre 

Perioadă: 19.06-15.12.2018 

Director: Conf.univ.dr. Maria-Mihaela Antofie 

Valoare: 120.000 lei 

Cotă de finanțare: 85% Primăria+ 15 % ULBS 

Echipă: Prof. Camelia Sava, Prof. Simona Oancea, Prof. Romulus Iagăru, Horia Barbu, Conf. 

Robert Blaj, Conf. Monica Mironescu, Conf. Ion Mironescu, Conf. Mirela Cărătuș, Șef lucr. 

Cristina Anca Danciu, Șef lucr. Anca Tulbure, Șef lucr. Mihai Ognean, Șef lucr. Claudia Ognean 

Șef lucr. Cristina Moise, Șef lucr. Ioan Barbu, Șef lucr. Iuliana Antonie, Șef lucr. Pompilica Iagăru, 

Șef lucr. Ioan Pășcănuț, Șef lucr. Mihai Pop, Șef lucr. Mircea Savatie, Șef lucr. George Moise, Șef 

lucr. Simona Spânu, Șef lucr. Mariana Păcală, Șef lucr. Mirela Iancu, Șef lucr. Pavel Petronela, Șef 

lucr. Olga Drăghici, Șef lucr. Eniko Gaspar. Facultatea de Teologie: Prof. Nicolae Chifăr, Prof. 

Aurel Pavel. Biblioteca ULBS: Șef lucr Rodica Volovici, Prof. Constantin Ittu, CPI Gudrun Ittu, 

Liliana Oprescu, Ioan Vișa, Cristina Pârvu, Elena Mărginean, Camelia Volosciuc, Riana Bucșă. 

Facultatea de Științe: Șef lucr Oana Danci, Prof. Constantin Drăgulescu, Prof. Erika Schneider, Șef 

lucr Horia Oloșuteanu, Șef lucr Laurian Mugur Gheorghe. Personal administrativ: Cristina Puia, 

Gina Poroșanu, Teodor Boantă. 

Rezumat: Proiectul susține implementarea Programului Sibiu Regiune Gastronomică 2019, prin 

obiective, activități și produsele realizate răspunzând ariilor tematice ale dosarului de candidatură. 

Proiectul răspunde conceptului Origini prin cartea care dorește să o publice întrucât o istorie a 

bucătăriei fine nu este încă scrisă fiind vitală pentru anul 2019. Regiunea gastronomică europeană, 

ca și concept internațional, impune responsabilizarea factorilor decizionali pentru dezvoltare 

durabilă cu menținerea calității mediului, dar și asigurarea pe termen lung a securității alimentare 

adecvate. Conceptul de regiune gastronomică asigură și susține implementarea recomandărilor 

internaționale FAO pentru securitate alimentară, dar și de conservare a diversității biologice sub 

toate formele (de ex. diversitatea genetică, a speciilor și ecosistemelor). Sibienii au dreptul să le fie 

asigurată securitatea alimentară atât pentru oraș cât și pentru regiunea care furnizează alimentele, 

asigurând accesarea unuia dintre cele mai rafinate servicii – gastronomia. În Sibiu nu este încă 

http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm
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adoptată o listă oficială a soiurilor de plante și raselor de animale tradiționale, cultivate de secole 

pentru asigurarea sustenabilității și durabilității vieții. Cartea publicată va fi de referință pentru 

rețeaua de restaurante și hoteluri a Sibiului și pentru promovarea turismului în general. Expoziția 

fotografică pe suport permanentizat, aduce în zilele noastre imagini și texte ale epocilor trecute și va 

constitui un nou timp de obiectiv turistic pentru Sibiu. Anul 2018 are nevoie în continuare de 

implicarea studenților și elevilor de această dată prin activități de tip cooking show demonstrând 

durabilitatea proiectului. Scopul proiectului: Conștientizarea publicului sibian în general cu privire 

la valorile Sibiului pentru atingerea dezideratelor Programului Sibiu Regiune Gastronomică 

Europeană 2019 prin inventarieri, documentări, publicistică și seminarii sau workshop-uri. Ne 

propunem susținerea, conservarea și exploatarea sustenabilă a valorilor istorice ca parte a 

patrimoniului cultural imaterial al Sibiului, un real izvor de inspirație pentru viitorul turismului 

gastronomic sibian. Obiectivele proiectului: Obiectiv 1: Accesarea valențelor istorice pentru 

gastronomie din arhive de specialitate - Responsabil Biblioteca ULBS. Se urmărește conștientizarea 

valorilor istorice de patrimoniu cultural imaterial prin organizarea unei expoziții de fotografie 

laminată și permanentă. Publicarea unei cărți, atât în format print, cât și digital, are menirea de a 

cumula și transmite informații din istoria gastronomiei de la Renaștere până în zilele noastre. 

Constituirea unei colectii digitale tematice rezultată din scanarea materialelor documentare din 

cadrul proiectului. Perioada de documentare și redactare va fi însoțită de mai multe evenimente, 

expozitie, prezentări și workshopuri care vor ilustra diversele aspecte din peisajul gastronomic 

european, regional și local.  Astfel, ne propunem să punem în evidență patrimoniul fotografic al 

istoriei medievale, moderne și contemporane a Sibiului ca repere de origine pentru susținerea 

programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019. Obiectiv 2 Evaluarea resurselor 

genetice pentru alimentație și agricultură în asigurarea securității alimentare pe termen lung a 

Sibiului Responsabil Facultatea de ȘAIAPM. Tradițiile culinare ale Sibiului își găsesc rădăcinile în 

piețele agroalimentare, devenite tradiționale și anume Piața Cibin, Sala Transilvania și Piața Huet. 

Ca punct de plecare pentru atingerea acestui obiectiv, vizăm în baza experienței din 2017, 

continuarea interviurilor la clientelă și sustenabilitatea comerțului. De asemenea, în cadrul acestui 

obiectiv se urmărește aplicarea chestionarului FAO pilotat în 2017 în cadrul unei comune cu satele 

aparținătoare, pentru fundamentarea propunerii de procedură oficială necesară listării soiurilor de 

plante și raselor de animale tradiționale. Menținerea lor la fermă oferă unicitate și gust produselor 

culinare din restaurantele sibiene. 

Rezultate Inventarieri în teren asociate cu producerea de cărți, seminarii, mese rotunde, expoziție 

fotografică.  

Carte: Gudrun-Liane Ittu, Constantin Ittu, Ioan Bondrea (ed.), 2018, Din istoria bucătăriei fine de 

la Renaștere până în zilele noastre. Repere sibiene, Editura ULBS, ISBN: 978-606-12-1578-2 

Oana Viorica Danci (ed.), Ioan Bondrea (ed.), 2018, Bucatele naturii. Valori ale patrimoniului 

natural pentru susținerea turismului gastronomic sibian, Editura ULBS, ISBN: 978-606-12-1579-9 

Pagina web: http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm 

 

Finanțator: Primăria Sibiu Agenda Culturală 

Codul proiectului / Nr. contractului: 71065/04.09.2017 

http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm
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Titlu: Valori ale cunoașterii tradiționale în susținerea Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019 

Perioadă: 04.09-15.12.2017 

Director: Conf.univ.dr. Maria-Mihaela Antofie 

Valoare: 55.000 lei 

Cotă de finanțare: 85% Primăria+ 15 % ULBS 

Echipă: Prof. Camelia Sava, Prof. Simona Oancea, Prof. Ovidiu Tița, Prof. Mihaela Tița, Prof. 

Romulus Iagăru, Prof. Anca Șipoș, Prof. Neli Darie, Prof. Horia Barbu, Conf. Robert Blaj, Conf. 

Monica Mironescu, Conf. Ion Mironescu, Conf. Mirela Cărătuș, Conf. Cecilia Georgescu, Șef lucr. 

Cristina Anca Danciu, Șef lucr. Anca Tulbure, Șef lucr. Mihai Ognean, Șef lucr. Claudia Ognean 

Șef lucr. Cristina Moise, Șef lucr. Ioan Barbu, Șef lucr. Iuliana Antonie, Șef lucr. Pompilica Iagăru, 

Șef lucr. Ioan Pășcănuț, Șef lucr. Mihai Pop, Șef lucr. Mircea Savatie, Șef lucr. George Moise, Șef 

lucr. Simona Spânu, Șef lucr. Mariana Păcală, Șef lucr. Mirela Iancu, Șef lucr. Pavel Petronela, Șef 

lucr. Olga Drăghici, Șef lucr. Eniko Gaspar, Șef lucr. Otto Ketney, Șef lucr. Katy Lengiey. Personal 

administrativ: Cristina Puia, Gina Poroșanu. Facultatea de Științe Economice: Conf.Camelia Budac, 

Conf.Virgil Nicula, Șef lucr. Cosmin Tileagă. Facultatea de Teologie: Prof. Nicolae Chifăr, Prof. 

Aurel Pavel. Biblioteca ULBS: Șef lucr Rodica Volovici, Prof. Constantin Ittu, CPI Gudrun Ittu, 

Liliana Oprescu, Ioan Vișa, Cristina Pârvu, Elena Mărginean, Camelia Volosciuc, Riana Bucșă. 

Facultatea de Științe: Șef lucr Oana Danci, Prof. Constantin Drăgulescu, Prof. Erika Schneider, Șef 

lucr Horia Oloșuteanu, Șef lucr Laurian Mugur Gheorghe. Personal administrativ: Cristina Puia, 

Gina Poroșanu, Teodor Boantă. 

Rezumat: Cunoașterea tradițională ca și concept este susținută și protejată de UNESCO, ca parte a 

patrimoniului cultural imaterial numit adeseori intangibil (PCI). În acest sens, sub umbrela 

UNESCO (luând în considerare importanța patrimoniului cultural imaterial pentru geneza, 

perpetuarea și continua dezvoltare a diversității culturale precum și  rolul de garant al dezvoltării 

durabile, așa cum a fost subliniat prin Recomandarea UNESCO asupra salvgardării culturii 

tradiționale și populare din 1989, prin Declarația Universală a UNESCO asupra Diversității 

Culturale din 2001 și prin Declarația de la Istanbul din 2002, adoptată la a Treia masa rotundă a 

miniștrilor culturii) a fost adoptată Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 

care are drept scopuri: [a] salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, [b] respectarea 

patrimoniului cultural imaterial al comunităților, grupurilor și indivizilor care aparțin acestora [c] 

sensibilizarea, la nivel local, național și internațional, asupra importanței patrimoniului cultural 

imaterial și recunoașterii sale reciproce; și [d] cooperarea și asistența internațională. Convenția a 

fost ratificată de România prin Legea 410/2005. Cu 11 ani în urmă, cunoașterea tradițională ca parte 

a patrimoniului cultural imaterial a fost deja recunoscută la nivel global pentru valoarea ei asupra 

conservării și utilizării durabile a diversității biologice (diversitatea genetică, a speciilor și 

ecosistemelor) fiind protejată prin prevederile articolului 8j al Convenției privind diversitatea 

biologică, adoptată la Summit-ul Pământului de la Rio de Janeiro (Brazilia), în 1992 și ratificată de 

România prin legea 58/1994. Cunoașterea tradițională stă la baza genezei și dezvoltării 

gastronomiei locale tradiționale și constituie un real izvor de inspirație pentru viitorul turismului în 

general și al celui gastronomic în particular. Odată cu acordarea titlului de Regiune Gastronomică 

Europeană 2019, o valoare adăugată Sibiului ca atracție turistică de marcă este dată de evenimentele 
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gastronomice, bucătăria restaurantelor și pensiunilor care oferă ceva nou, particular, atrăgător 

pentru menținerea turiștilor în regiune. Se adaugă o altă trăsătură turismului actual și anume 

gastronomia, particularizând noțiunea de turism gastronomic integrat dezvoltării durabile regionale. 

Oferta culturală materială este completată astfel de cea culturală – imaterială, contribuind la 

diversificarea paletei de oferte atractive în particular pentru turiști străini. În sens larg, turismul 

gastronomic este definit de extinderea traseelor turistice către producători, de angajare într-o rețea 

bine organizată a unui turism integrat regiunii de origine a resurselor sau produselor culinare fie 

prin vizitarea fermelor, pensiunilor, restaurantelor, fie prin accesarea festivalurilor, târgurilor și 

zonelor specifice, în care degustarea alimentelor în peisajul de origine va constitui motivul principal 

al deplasării și menținerii în regiune. În acest context, Enciclopedia Britanica definește 

“gastronomia” ca arta de a selecta, prepara, servi și a te bucura de o masă bună. În 2002, Long 

definește „turismul culinar” ca: experiența de a cunoaște alte regiuni prin prisma unei mese bune. 

În același an, Wolf definește „turismul gastronomic” ca fiind similar celui culinar, adică: de a 

explora și a te bucura la destinație de alimente și băutură și de a savura experiențe gastronomice 

unice (Citat de Kivela, J., și Crotts, J.C. în 2005 în lucrarea Gastronomy tourism: A meaningful 

travel market segment. Journal of Culinary Science & Technology, 4 [2-3]: 39-55.). Între timp, 

termenul este susținut în această formă pentru ca în 2005 să fie considerat extrem de valoros pentru 

economia locală, în aceeași publicație. În plus, este susținută ideea promovării în context 

internațional, național, regional, în mediul on line și mai ales a conștientizării comunităților 

interesate pentru valoarea și valențele acestuia. Se adaugă aici, pentru asigurarea sustenabilității 

turismului gastronomic, noi valențe culturale precum: colectarea și testarea de rețete locale sau 

inovative cu origine în cele locale, identificarea, caracterizarea și asigurarea utilizării sustenabile 

a resurselor alimentare originale care stau la baza gustului local al rețetelor, evidențierea valorilor 

naturale asociate accesării gastronomiei locale. Cu alte cuvinte, turismul gastronomic devine 

catalizator al revitalizării proceselor micro-economiei locale, al conștientizării valorii cunoașterii 

tradiționale asociate gastronomiei locale pentru ridicarea nivelului de trai. Gastronomia se 

definește, în acest fel, ca produs de destinație turistică cu efecte secundare benefice, în toată 

economia regională prin cele patru categorii: recreațională, existențială, de reorientare și 

experimentare gastronomică. Cea mai încărcată în plăcerea de a degusta, a cunoaște noi experiențe 

culinare se consideră că este cea de tip existențial. Această categorie de turiști (care practică 

turismul gastronomic existențial) doresc să cunoască produse gastronomice cu gust local, rețete, 

modul de producere, forme inovative și tradiționale, devenind astfel catalizatori ai revitalizării 

conexiunii dintre zonele rurale și cele urbane, cu rețele de restaurante ce devin parte a unui proces 

concret de regionalizare prin promovarea gastronomiei locale fie în context tradițional, fie inovativ. 

Dezvoltarea micro-centrelor pentru procurarea de resurse alimentare locale care stau la baza 

gustului produselor gastronomice unice conduce implicit la accesarea de noi mecanisme financiare 

pentru susținerea economiei rurale în context regional și implicit a celor de tip urban specific 

municipiului Sibiu. Astfel, turismul gastronomic poate constitui o formă superioară de exploatare și 

accesare a întregului patrimoniu cultural imaterial și material construit sau natural cu efecte 

economice benefice asupra Sibiului și locuitorilor lui pe termen mediu și lung. Proiectul va avea ca 

țintă pentru conștientizarea Programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 a unui 



 

 

 Ministerul Educaţiei și Cercetării  

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
 

 

27 

 

minim de 6000 de persoane prin contact direct în Sibiu și microregiunile lui. În acest sens sunt 

prevăzute un minim de 60 evenimente de contact cu publicul din care 20 sunt în Sibiu și 40 în afara 

lui. Proiectul va avea contribuție directă în atingerea obiectivului general al Programului Sibiu 

Regiune Gastronomică Europeană 2019 promovând în acest sens rolul de catalizator al orașului 

Sibiu, al spațiului universitar, al cetățenilor orașului și județului. 

Rezultate: expoziție de fotografie, inventarieri în teren pentru mediul economic, agricultură și arii 

protejate care au stat ulterior la publizarea de articole ISI și cărți. 

Pagina web http://bcu.ulbsibiu.ro/Fotografia_unei_epoci_1854_1948/ 

Pagina web: http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm 

 

Finanțator: Consiliul Județean Sibiu Agenda Culturală 

Codul proiectului / Nr. contractului: 3857/05.03.2017. 

Titlu: Educație în gastronomie, în susținerea Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019 

Perioadă: 05.03-15.12.2017 

Director: Șef lucr. dr. Simona Spânu 

Valoare: 55.000 lei 

Cotă de finanțare: 85% Primăria+ 15 % ULBS 

Echipă: Prof. Camelia Sava, Conf. Maria-Mihaela Antofie, Conf. Virgil Nicula. Inspectoratul 

Școlar Județean Sibiu: Anca Voineag, Nicolae Suciu. 

Rezumat: Prin elaborarea unor activități specifice gastronomiei și implementarea lor la clase ale 

ciclului gimnazial și liceal (între clasa I și clasa a XII-a) ne propunem accesarea emoțiilor pozitive, 

schimbarea de atitudine către creativitate și de noi abilități pentru educația tinerei generații. Aceste 

abilități sunt accesate deopotrivă de cadrele didactice implicate în cadrul proiectului prin 

intermedierea realizată de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. Cadrele didactice vor primi formarea 

necesară pentru accesarea acestor categorii de activități, prin respectarea anumitor principii și valori 

atât pentru susținerea actului educațional cât și pentru performanțele așteptate de elevii implicați în 

astfel de activități. Proiectul s-a derulat în școli reprezentative pentru fiecare microregiune a 

județului Sibiu (“Mărginimea Sibiului”, ”Țara Oltului”, ”Ținutul Secașelor, ”Valea Hârtibaciului și 

”Valea Târnavelor””). ”Țările”, ”ținuturile” și ”văile” sunt teritorii ce oferă punctele de reper 

necesare definirii comunitare, dar și stimulării energiilor și inițiativelor capabile să contribuie la 

întărirea și afirmarea identității locale într-o Europă multiculturală și într-o societate tot mai 

globalizantă. ULBS a elaborat activitățile iar prin Inspectoratul Școlar Județean Sibiu se asigură 

capacitatea necesară implementării activităților și evaluării procesului didactic atât din partea 

profesorilor implicați cât și a celor minim 200 de elevi care vor face parte din proiect (minim 20 

elevi/școală sau liceu). 

Rezultate: carte Oul, activități cu oul, Mihaela Maria Antofie (ed.), Camelia Sava (ed.) Autori: Maria-

Mihaela Antofie, Corina Dragoman, Virgil Nicula, Daniela Sacarelis, Camelia Sand Sava Gabriela 

Săndulescu Doina Solomon, Simona Spânu, Nicolae, Editura ULBS, ISBN: 978-606-12-1478-5 

Pagina web: http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm 

 

Finanțator: Primăria Sibiu Agenda Culturală 

http://bcu.ulbsibiu.ro/Fotografia_unei_epoci_1854_1948/
http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm
http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm
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Codul proiectului / Nr. contractului: 32801/28.04.2016 

Titlu: Gastronomia tradițională locală: valori reinterpretate de tineri pentru noi toți 

Perioadă: 27.04-15.12.2016 

Director: Conf.univ.dr. Maria-Mihaela Antofie 

Valoare: 36.000 lei 

Cotă de finanțare: 85% Primăria+ 15 % ULBS 

Echipă: Prof. Camelia Sava, Prof. Simona Oancea, Prof. Ovidiu Tița, Prof. Mihaela Tița, Prof. 

Romulus Iagăru, Prof. Anca Șipoș, Prof. Neli Darie, Prof. Horia Barbu, Conf. Robert Blaj, Conf. 

Monica Mironescu, Conf. Ion Mironescu, Conf. Mirela Cărătuș, Conf. Cecilia Georgescu, Șef lucr. 

Cristina Anca Danciu, Șef lucr. Anca Tulbure, Șef lucr. Mihai Ognean, Șef lucr. Claudia Ognean 

Șef lucr. Cristina Moise, Șef lucr. Ioan Barbu, Șef lucr. Iuliana Antonie, Șef lucr. Pompilica Iagăru, 

Șef lucr. Ioan Pășcănuț, Șef lucr. Mihai Pop, Șef lucr. Mircea Savatie, Șef lucr. George Moise, Șef 

lucr. Simona Spânu, Șef lucr. Mariana Păcală, Șef lucr. Mirela Iancu, Șef lucr. Pavel Petronela, Șef 

lucr. Olga Drăghici, Șef lucr. Eniko Gaspar, Șef lucr. Otto Ketney, Șef lucr. Katy Lengiey  

Personal administrativ: Cristina Puia, Gina Poroșanu. 

Rezumat: Importul masiv de produse alimentare a schimbat preferințele publicului, în general, 

asistându-se astăzi la declinul resurselor alimentare autohtone ceea ce periclitează securitatea 

alimentară pentru anul 2050 în toată Europa. În acest sens, gastronomia culturală, poate să se 

consolideze și să contribuie la creșterea rezilienței populației față de modificări socio-politice 

importante sau efecte ale schimbărilor climatice. Cultura publicului sibian referitoare la 

gastronomia tradițională este în impas, iar tinerii studenți, prin devoțiune și spirit inovator, pot 

aduce o contribuție esențială în conștientizarea valorilor gastronomiei culturale, a noilor orientări 

pentru dezvoltare și integrare în patrimoniul cultural imaterial. Emulația creată în jurul subiectului 

gastronomie culturală, apelând la noi instrumente oferite de tehnologia de ultimă generație, sunt 

determinante pentru tânăra generație ca lucrând la interferența între domenii să aducă elemente 

inovatoare modului de prezentare a gastronomiei locale sibiene. Este nevoie de redefinirea propriei 

identități culturale pentru antrenarea gastronomiei culturale în educația și cercetarea științifică, 

turismul local sau domenii de interfață cu impact economic (alimentație, agricultură). Sibiul este 

capitala unui județ cu activități predominant agricole, o populație îmbătrânită și resurse naturale a 

căror valoare poate avea șansa să fie redată circuitului turistic (turism gastronomic, cultural istoric) 

sau economic (apariția de noi verigi economice, inedite și integratoare macroeconomiei). În acest 

moment nu există un spațiu expozițional destinat studenților pentru a fi inclus patrimoniului cultural 

al orașului Sibiu. Acest spațiu este necesar pentru a pune bazele laboratoarelor de creație studențești 

în domeniul gastronomiei culturale. Proiectul își propune lansarea unei competiții studențești pe 

două teme asociate gastronomiei culturale. Competiția multidisciplinară este lansată pentru înscrieri 

imediat după câștigarea proiectului, pentru 1 lună, perioadă suficientă pentru dezvoltarea ideilor și a 

proiectelor după cum urmează: (1) în cadrul primei teme studenții vor produce un film de 10 minute 

(include coloană sonoră muzică și text) care să furnizeze într-o manieră cât mai condensată, esența 

gastronomiei tradiționale multiculturale, plecând de la peisajul natural sălbatic la cel rural și apoi la 

cel citadin, armonizată noutăților în gastronomia reinventată. (2) a doua temă vizează aranjarea 

spațiului expozițional constituit din cadre pentru proiecția de filme, standuri expoziționale pentru 
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prezentarea resurselor alimentare, produselor tradiționale și reinventate specifice gastronomiei 

culturale. Această competiție va fi deschisă unui grup de minim 20 de studenți în primul rând 

studenților din domeniul agricol și alimentar la care se adaugă cel puțin un student de la Facultățile 

de inginerie, științe economice, arte, istorie și litere, care vor constitui bazele unui laborator 

interdisciplinar generator de idei inovatoare. Proiectele studențești vor fi evaluate de echipa 

proiectului, reprezentanți ai ULBS și ai Primăriei Municipiului Sibiu, iar câștigătorii vor continua 

dezvoltarea ideilor de proiect (film), alături de echipa proiectului. Studenți voluntari vor concepe, 

crea și administra o pagină de internet, destinată proiectului și un pliant. Pe perioada derulării 

proiectului sunt programate două ediții ale unui târg de gastronomie tradițională sibiană și o  

conferință cu tema Principii și valori pentru viitorul gastronomiei culturale sibiene. Evenimentele se 

vor derula în spațiile oferite de universitate. Scopul Conferinței este de a dezbate punctele tari și 

slabe ale dezvoltării gastronomiei culturale în Sibiu și se va finaliza cu o crearea uni baze de date 

privind gastronomia culturală, document ce va fi trasferat Primăriei Muncipiului Sibiu pentru a fi 

utilizat ca material suport în implementarea Agendei Culturale și promovat în comunitatea locală. 

Cel mai important câștig rămâne experiența acumulată a studenților de a lucra în echipe 

multidisciplinare pentru comunitate și valorile transferate de studenți comunității pentru a deveni 

valori ale patrimoniului cultural sibian. Elementele de noutate identificate de studenți pot constitui 

modele pentru dezvoltarea durabilă a orașului Sibiu. 

Rezultate: carte: Principii si valori pentru viitorul gastronomiei culturale sibiene: Proceeding de 

Conferinta Nationala, 2016, Sibiu: Editura Universitatii 'Lucian Blaga'  (3877), ISBN: 

9786061213924 243 p. Conferință, spectacol gastronomic, expoziție postere studențești 

Pagina web: http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm 

 

Conf. univ. dr. habil. Maria-Mihaela Antofie 

Directorul Centrului de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția Mediului 

 

http://saiapm.ulbsibiu.ro/proiecte/gtl.htm


 

Anexa 4 Acordul membrilor Centrului de Cercetare pentru Științe Agricole și Protecția 

Mediului. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


