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DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2020 – 2021 
 

La 1 octombrie 2020 mediul academic brașovean, 
invitații speciali și reprezentanți ai autorităților locale şi 
județene, au primit, ca de fiecare dată, urări de „Bun 
venit!” în Aula Magna a Universității Transilvania din 
Brașov la ceremonia de deschidere a anului universitar 
2020-2021 și au fost întâmpinați cu imnul academic 
Gaudeamus igitur, în condiții specifice de distanțare și 
siguranță în contextul pandemiei generate de COVID-
19, astfel că evenimentul a fost transmis live pe site-ul 
Universității Transilvania din Brașov (www.unitbv.ro) și 
pe pagina de Facebook.  

În această nouă situație complexă pe care o 
traversăm, întreaga comunitate academică brașoveană 
rămâne la fel de puternică ca în anii anteriori, dovadă 
fiind cel mai mare număr de „boboci” înscriși în 2020 din 
ultimul deceniu: 5.731 studenți în anul I al ciclului de 
licență (din care 4.658 la programe cu frecvență), 1.886 
masteranzi și 99 doctoranzi din primul an de studii. 
Alături de aceștia, vor păși pe un nou drum al dezvoltării 
personale și profesionale alți 135 studenți străini din 37 
de țări ale lumii.  

 

 
 

În cuvântul de bun-venit, prof. dr. ing. Ioan Vasile 
Abrudan, rectorul Universității Transilvania din Brașov, a 
subliniat rolul și responsabilitatea pe care, în aceste 
momente determinate de situația epidemiologică 
națională și internațională, universitatea trebuie să le 
aibă în legătură cu asigurarea unui echilibru ce vizează 
păstrarea sănătății întregii comunități universitare 
brașovene și calitatea proceselor academice, afirmând 
că: „vă asigur că, la nivelul conducerii universității, vom 
lua toate măsurile care se impun pentru a parcurge 
împreună, cu bine, această perioadă”.  

 
 

Au adresat apoi scurte alocuțiuni publicului prezent 
în Aula Magna a universității, Mihai-Cătălin Văsîi, 
prefect al județului Braşov, Adrian-Ioan Veștea, 
președinte al Consiliului Județean Brașov, George 
Scripcaru, primar al municipiului Braşovului, aceștia 
accentuând poziția universității ca parte a 
comunității brașovene, motiv pentru care 
colaborarea cu autorităților locale şi județene este 
esențială pentru buna funcționare a acesteia.  

Reprezentanți ai studenților au fost prezenți la 
deschiderea noului an universitar și și-au exprimat 
gândurile lor și speranțele privind experiența 
academică: Cristina Pupezescu, studentă anul I, 
admisă cu media 10 la două dintre facultățile 
Universității Transilvania din Brașov, respectiv la 
Facultatea de Științe Economice și Administrarea 
Afacerilor și la Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației, și Hank Steve Andia Prado, originar din 
Peru, doctorand în domeniul Ingineria materialelor, 
beneficiar al burselor de studiu pentru studenți 
străini cu rezultate excepționale. 

Festivitatea s-a încheiat cu un moment muzical 
apreciat de public, interpretarea oferită de Diana 
Ichim – Facultatea de Muzică, studenta dnei prof. dr. 
Stela Drăgulin, fiind o invitație adresată tuturor la 
deschiderea stagiunii de concerte a universității din 
anul universitar 2020-2021. 

 

 
 

Prof. dr. med. Liliana ROGOZEA,  
Prorector cu Relații publice 

Conf. dr. Victor BRICIU, 
Biroul de Marketing și Imagine 

∎ CUPRINS



UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV A TREIA UNIVERSITATE DIN ROMÂNIA ÎN TOPUL 
„2021 BEST GLOBAL UNIVERSITIES” 
 

Potrivit clasamentului „2021 Best Global 
Universities Rankings” dat publicității în 19 
octombrie 2020 și realizat de US News & World 
Report, dintr-un total de 1.748 de universități 
ierarhizate din 86 de țări, Universitatea Transilvania 
din Brașov ocupă locul 328 la nivel european și 792 
la nivel global.  

 
Best Global Universities a inclus și alte universități 

din România: Universitatea de Vest din Timișoara, 
locul 241 în Europa, respectiv 557 la nivel mondial și 
Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca - locul 
259 în Europa şi 595 la nivel global. În top se mai află 
Universitatea Politehnică Bucureşti (locul 330 în 
Europa şi 801 la nivel global), Universitatea Bucureşti 
(locul 330 în Europa şi 959 la nivel global) şi 
Facultatea de Medicină Carol Davila (locul 403 în 
Europa şi 1022 la nivel global). 

Primele locuri în clasamentul global sunt ocupate 
de Harvard, MIT, Stanford University şi University of 
California-Berkeley, toate din Statele Unite, urmate 
de Oxford din Marea Britanie. La nivel european, 
topul este dominat de Marea Britanie, cele mai bune 
universități fiind desemnate Oxford, Cambridge, 
University College London, Imperial College London, 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 
University of Edinburgh, King's College London, 
University of Copenhagen, University of Amsterdam 
şi Universitatea Sorbona.  

 

Cei 13 indicatori de performanță ai „2021 Best 
Global Universities Rankings” măsoară performanța 
în cercetare și impactul reputațional regional și 
global.  

Aceștia sunt: reputația mondială (12,5%), reputația 
regională (12,5%), numărul publicațiilor (10%), 
numărul cărților (2,5%), numărul conferințelor (2,5%), 
impactul normalizat al citărilor (10%), numărul total 
de citări (7,5%), numărul de publicații regăsite în topul 
celor mai citate 10% publicații (12,5%), procentul 
publicațiilor regăsite în topul celor mai citate 10% 
publicații (10%), procentul publicațiilor cu colaborare 
internațională raportat la totalul pe țară (5%), 
procentul publicațiilor cu colaborare internațională al 
instituției (5%), numărul de lucrări citate regăsite în 
topul celor mai citate 1% lucrări în domeniul de 
referință (5%), procentul publicațiilor regăsite în topul 
celor mai citate 1% lucrări (5%). Date complete privind 
metodologia pot fi obținute urmând link-ul: 
https://www.usnews.com/education/best-global-
universities/articles/methodology.  

 
Sinteză realizată de Victor BRICIU, 

Biroul de Marketing și Imagine 
Sursă: www.unitbv.ro/stiri-si-evenimente 
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DESCHIDEREA CELEI DE-A VII-A STAGIUNI DE CONCERTE A UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN 
BRAȘOV 
Recital de pian - Diana Ichim 
 

 

 
 

În data de 1 octombrie 2020, la Aula Sergiu T. 
Chiriacescu, a avut loc Deschiderea Stagiunii de 
concerte a Universității Transilvania din Brașov, 
tânăra pianistă Diana Ichim încântând publicul 
meloman cu un repertoriu format exclusiv din 
lucrările lui Sergei Rachmaninov.  

În această perioadă în care evenimentele artistice 
nu se pot desfășura într-un cadru normal, Centrul 
Muzical al Universității Transilvania din Brașov a 
hotărât să își reia transmisiile live pe pagina oficială a 
Universității Transilvania, cât și pe pagina Facebook a 
Centrului Muzical. Astfel, recitalul Dianei a putut fi 
audiat și vizionat online, dar acest lucru nu a 
împiedicat emoția talentatei pianiste să ajungă la 
sufletul ascultătorilor.  

Recitalul a debutat cu Variațiunile pe o temă de 
Corelli, op. 42, tema La Folia stând la baza multor 
lucrări baroce, printre care lucrări de Bach și Vivaldi.  

Reprezentația tinerei pianiste a scos în prim-plan 
frumusețea melodiei, complexitatea armoniilor, dar 
și dificultatea tehnică. Simplitatea temei prezentate 

la început a construit o atmosferă perfectă pentru 
dezvăluirea fiecărei variațiuni, Diana știind să 
conducă fiecare frază cu o maturitate interpretativă 
desăvârșită. 

În programul serii au urmat cele 10 Preludii, 
selecțiuni: op.3, nr. 2, op. 23, op. 32, un alt moment 
culminant al acestui recital.  

Forța și expresivitatea s-au resimțit și în acest 
moment, în care publicul, deși nefiind prezent fizic, cu 
siguranță a fost transpus în cadrul muzical creat de 
tânăra pianistă. Scrierea muzicală de o înaltă 
dificultate, emoțiile și trăirile aflate în fiecare notă, au 
depășit obiectivul camerei de filmat și au ajuns direct 
în sufletele oamenilor. 

Seara s-a încheiat într-o atmosferă nostalgică, 
lucrarea de final fiind Elegie op.3, no.1, o altă 
capodoperă a compozitorului rus. Durerea și tristețea 
acestei lucrări au fost redate uimitor de tânăra 
pianistă.  

Pianista Diana Ichim este cunoscută pentru 
sensibilitatea ei aparte, în fiecare lucrare punându-și 
amprenta prin caracterul ei gingaș, dar totodată 
puternic. Asta ne-a demonstrat și prin alegerea 
acestui repertoriu, care a însemnat o adevărată 
provocare și luni de studiu. 

 

Diana CRISTEA,    
studentă IM, Anul III  

Facultatea de Muzică 
 

∎ CUPRINS



A VI-A EDIȚIE A „CONFERENCE FOR SUSTAINABLE ENERGY” (CSE 2020)   
 

 
 

În perioada 22 – 24 octombrie 2020 a avut loc a 
VI-a ediție a Conference for Sustainable Energy, CSE 
2020, sub coordonarea prof. em. dr. ing. DHC Ion 
Vișa, Facultatea Design de produs și mediu, Centrul 
de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile și 
Reciclare (RESREC).  

Conferința a fost organizată de Universitatea 
Transilvania din Brașov, Centrul RESREC, în 
colaborare cu Asociația Europeană pentru Inovare în 
domeniul Energiei Durabile (ESEIA), Academia de 
Stiințe Tehnice din România (ASTR), Comisia de 
Energii Regenerabile din cadrul Academiei Române 
(CER) și Comitetul de Sisteme Sustenabile de Energie 
în cadrul Federației Internaționale pentru Știința 
Mașinilor și Mecanismelor (IFToMM). 

Conform cu restricțiile perioadei, CSE 2020 s-a 
organizat online și a cuprins următoarele secțiuni: 

 Conversie solar-termică  în comunități; 
 Conversia energiei solare în energie electrică în 

comunități; 
 Mixuri sustenabile de energie implementate în 

comunități; 
 Comunități durabile; 
 Nano-compozite cu compuși de carbon și 

matrice oxidică pentru aplicații în domeniul 
energiei și al depoluării. 

Cele 37 de lucrări propuse în cadrul acestor secțiuni 
au fost publicate în volumul „Solar Energy 
Conversion in Communities”, publicat în Editura 
Springer.  

Conferința a avut un nivel științific ridicat și a 
beneficiat de prezentările plenariștilor invitați: Acad. 
prof. dr. Viorel Bădescu (membru în comitetul 
editorial la numeroase jurnale internaționale ISI între 
care Energy, Renewable Energy, Journal of Energy 

Engineering), prof. dr. ing. Neven Duic (membru în 
comitetul editorial la numeroase jurnale 
internaționale ISI între care Energy Conversion and 
Management, Energy, Journal of Applied Energy, 
Thermal Science), prof. dr. ing. Maria Gavrilescu 
(editor șef al Environmental Engineering and 
Management Journal - ISI), Brigitte Hasewend 
(Director ESEIA) și prof. dr. ing. Soteris Kalogirou 
(Editor șef al jurnalului ISI Renewable Energy și 
membru în comitetul editorial la alte 16 jurnale 
internaționale). 

 

 
 

 Ultima zi a conferinței a fost dedicată workshop-
ului „Climate Change – Education for all” organizat 
împreună cu ESEIA, în cadrul căruia s-au discutat 
probleme actuale ale nevoilor de educație pentru a 
pune în practica strategia europeană Green Deal, 
analizate pentru toate nivelurile, de la învățământ 
primar până la învățământul universitar și formarea 
adulților.  

Conferința a creat spațiul adecvat comunicării 
rezultatelor științifice și al schimbului de idei 
valoroase în domeniul energiei durabile, premisă a 
dezvoltării de colaborări (inter)naționale în domeniu. 
 

Prof. em. dr. ing. DHC Ion VIȘA,  
Președintele  CSE 2020 
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CONFERINTA COSME’20 – UN EVENIMENT ȘTIINȚIFIC CU O MARE VIZIBILITATE 
INTERNAȚIONALĂ 
 

 
 

În perioada 7-10 octombrie 2020 s-a desfășurat cea 
de-a cincea ediție a Conferinței Internaționale 
Computing and Solutions în Manufacturing 
Engineering – CoSME’20. Această ediție a fost 
organizată în parteneriat de către Universitatea 
Transilvania din Brașov, Facultatea de Inginerie 
tehnologică și management industrial, Departamentul 
Ingineria fabricației și Universitatea Shenyang 
Jianzhu din China, Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Joint International Research Laboratory of Modern 
Construction Engineering Equipment and 
Technology. Din cauza situației epidemiologice din 
luna octombrie, conferința s-a desfășurat online, pe 
platforma Universității Transilvania din Brașov. 

În urma unui proces riguros de recenzare, fiecare 
lucrare fiind evaluată de 2-4 revieweri, au fost 
acceptate 72 de lucrări elaborate de autori din 15 
țări, 39 de universități/ institute de cercetare și 
industrie.  
 

 
 

După ceremonia de deschidere a conferinței, în 
sesiunea plenară, au participat cu prezentări pe teme 
de interes major în domeniul Ingineria fabricației 
patru profesori de renume, din Marea Britanie (2), 
Grecia (1) și China (1). Toate lucrările acceptate au 
fost prezentate în cele șapte secțiuni ale conferinței, 
participând, în total, 151 de cadre didactice și 

cercetători din 13 țări: Bulgaria, China, Emiratele 
Arabe Unite, Germania, Grecia, Iraq, Marea Britanie, 
Moldova, Polonia, România, Serbia, Slovacia și 
Taiwan. 

 

 
 

Lucrările prezentate în cadrul conferinței CoSME’20 
vor fi publicate într-un volum, în regim open-acces, 
de către prestigioasa publicație IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering (MSE) care 
este indexată în mai multe baze de date, inclusiv 
SCOPUS și Clarivate Analytics. 

 

  
 

Având în vedere colaborarea excelentă cu 
partenerii din cadrul Universității Shenyang Jianzhu, 
calitatea lucrărilor prezentate și interesul manifestat 
de către participanții din țară și străinătate, se poate 
aprecia că și această a cincea ediție a Conferinței 
CoSME a fost una de succes, cu o foarte bună 
vizibilitate internațională. 

 

Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA, 
Președintele Comitetului de organizare, 

Decanul Facultății de Inginerie tehnologică și 
management industrial 
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SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT”  
Ediția a IX-a, 16 octombrie 2020, Brașov, România 
 

În data de 16 octombrie 2020 s-a desfășurat a IX-a 
ediție a Simpozionului Internațional Forest and 
Sustainable Development organizat de Facultatea de 
Silvicultură și exploatări forestiere din Brașov.  

Din cauza condițiilor epidemiologice, această ediție 
a simpozionului s-a desfășurat online, la eveniment 
luând parte, prin intermediul platformei dedicate a 
Universității Transilvania din Brașov, peste 100 de 
participanți. 

 

 
 

Conferința a fost deschisă de către Rectorul 
Universității Transilvania din Brașov, prof. dr. ing. 
Ioan Vasile Abrudan și Decanul Facultății de 
Silvicultură și exploatări forestiere, prof. dr. ing. 
Alexandru Lucian Curtu. 

În sesiunea plenară, cercetători de talie 
internațională (dr. Santiago C. González-Martínez, 
INRAE, Franța; prof. dr. Heinrich Spiecker – 
Universitatea din Freiburg, Germania; prof. dr. Davide 
Matteo Pettenella – University of Padova, Italia; prof. 
dr. Hans Rudolf Heinimann – ETH Zurich, Elveția; dr. 
Ioannis Manakos – Centre for Research and 
Technology Hellas (CERTH), Grecia; prof. dr. Kevin 
Lyons –Oregon State University, SUA) au susținut 
prezentări de excepție despre subiecte de interes 
pentru domeniul forestier.  

Această sesiune plenară poate fi revăzută la 
adresa: https://silvic.unitbv.ro/cercetare/518-live-
conference.html. 

 

 
 

Partea a doua a simpozionului a fost organizată pe 
secțiuni (Forest ecosystem management, Forest 
engineering, Wildlife management și Informatics, 
modelling and statistics), reunind peste 40 de 
prezentări orale.  

S-au prezentat, de asemenea, mai multe postere, 
care au avut ca tematică determinarea fenologiei 
speciilor, diversitatea genetică a molidului din livezile 
semincere, modele alometrice de biomasă și metode 
de cercetare asupra factorilor care pot avea o 
influență în dinamica populațiilor de vânat mic. 

Conferința a fost un real succes, mai ales având în 
vedere condițiile particulare în care aceasta s-a 
desfășurat în sistem online din cauza situației 
determinate de virusul COVID-19. Prezentările au 
fost foarte captivante, iar participanții au contribuit 
activ la discuții și ridicându-se numeroase întrebări și 
dezbateri. 
 

Prof. dr. ing. Ovidiu IONESCU 
Conf. dr. ing. Florin HĂLĂLIȘAN 

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere 
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EGALITATE DE ȘANSE ÎN DIVERSITATE  
 

Egalitate de șanse in diversitate (CNFIS-FDI-
2020-0562) și-a propus să contribuie la creșterea 
calității vieții studenților prin abordarea integrată a 
nevoilor acestora și a creșterii accesibilității la 
educație prin informarea elevilor privind facilitățile 
puse la dispoziție de UNITBV pentru studenți. 

Harta interactivă dezvoltată și pusă la dispoziția 
tuturor coordonatorilor de program de studiu 
reprezintă un instrument care se bazează pe un 
format ușor de înțeles și folosit de utilizatori, foarte 
bine realizată din punct de vedere vizual și care 
poate permite o identificare rapidă a informațiilor, 
utilă în derularea campaniilor de promovare a 
programelor de studiu din universitate. Ea se 
completează armonios cu baza de date (excel) cu 
toate informațiile care stau la baza hărții interactive.  

A fost realizată o campanie de promovare a 
UNITBV, desfășurată de studenți de la programul de 
studiu de Comunicare și Relații publice în luna iunie 
și a fost pregătită campania pentru luna decembrie, 
în perspectivă fiind derularea unei campanii și în 
primăvara lui 2021. Dacă inițial campania a fost 
gândită în format clasic, în condițiile pandemice 
actuale campania a fost realizată doar on-line. În 
acest sens a demarat și procesul de upgradare a 
informațiilor din clipurile de promovare a facultăților. 

Dezvoltarea creșterii competenței profesionale a 
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în 
vederea integrării studenților aflați în situație de risc 

social, medical sau cu dizabilități a fost asigurată de 
crearea atât a ghidurilor propuse (Profilul psihologic 
al studenților cu dizabilități, Ghid de bune practici în 
comunicarea cu studenții cu dizabilități, Ghid pentru 
realizarea materialelor didactice în mediul online 
pentru studenții cu deficiențe de auz și vedere slabă, 
etc.) realizate de cadre didactice și studenți de la 
Facultățile de Psihologie și Științele Educației, 
Sociologie și Comunicare, Design de Produs și 
Mediu. 

Începând din acest an este funcțională platforma 
edu.unitbv.ro care a reprezentat un suport real în 
desfășurarea, în condițiile actuale a pregătirii pentru 
Bacalaureat organizată de UNITBV prin intermediul 
Facultăților de Litere și Matematică-informatică.  

Și pentru că pandemia reprezintă un factor care 
poate influența interacțiunea studenților aflați în 
situații de risc medical cu structuri din universitate, 
cadre didactice și studenți ai Facultății de Medicină, 
programul Asistență medicală generală s-au 
implicat în oferirea de informații prin intermediul 
chat-ului realizat de cadre didactice și studenți de la 
Facultatea de Științe Economice și Administrarea 
Afacerilor – programul de Informatică Economică. 

 
Prof. dr. med. Liliana ROGOZEA,  

Prorector cu Relații publice 
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CONCERT LEGENDS – MATEI IOACHIMESCU & PERCUSSIONescu  
 

La Centrul Multicultural am sărbătorit deschiderea 
anului universitar cu un concert inedit: clasici ai 
muzicii rock în viziunea unor interpreți și compozitori 
de muzică clasică, la trei instrumente cu o sonoritate 
specială (flaut, marimbafon și vibrafon).  

 

 
 

Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden, Aerosmith, 
Nirvana, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N’ 
Roses sunt doar câteva dintre legendele muzicii rock 
prezentate în cadrul acestui program dezvoltat 
împreună cu compozitorii Sabina Ulubeanu, Andrei 
Petrache, Mihai Măniceanu și Gabriel Mălăncioiu, 
pentru o formulă camerală unică în România. Pentru 
cele zece concerte între care și cele din turneul 
național Legends, Matei Ioachimescu, flautist deja 
cunoscut publicului Centrului Multicultural după 
concertul Romanian Rhapsody, susținut de Mara 

Dobrescu, au fost cooptați Irina Rădulescu și Răzvan 
Florescu (PERCUSSIONescu). 

 

 
 

Turneul s-a desfășurat între 26 septembrie şi 6 
octombrie, în opt oraşe din România (Cluj-Napoca, 
Mediaș, Deva, Timișoara, Sfântu Gheorghe, Brașov, 
Ploiești și București). Proiectul a fost organizat de 
Asociația Art&Co cu sprijinul Forumului Cultural 
Austriac Bucureşti şi este co-finanțat de 
Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). 
Evenimentul de la Brașov a fost organizat în condiții 
speciale, cu acces limitat, și transmis live în 
parteneriat cu TamTam Festival. 
 

Maria GHIURȚU 
Centrul Multicultural al Universității Transilvania 
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LEADERSHIPUL ȘI MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN MOLDOVA  
 

Suport în continuarea reformei sectorului 
învățământului superior din Republica Moldova, prin 
consolidarea capacității liderilor și managerilor de a 
negocia, planifica și furniza schimbările necesare 
transformării sectorului, MHELM este un proiect 
care implică atât universități din Republica Moldova 
cât și parteneri din UE, România fiind reprezentată 
de Universitatea Transilvania din Brașov, partener 
strategic al Universității Tehnice a Moldovei, 
coordonatorul proiectului. 

Proiectul va asigura buna guvernare a instituțiilor 
de învățământ superior din Moldova, imediat ce 
reformele vor fi realizate.  

 

 
 
Cadrul acestui proiect a fost elaborat în baza 

rezultatelor cercetărilor efectuate timp de 20 de ani 
în Australia, Canada, Franța, Marea Britanie și SUA 
cu privire la calitățile și abilitățile necesare 
conducătorilor și managerilor pentru o bună 
guvernare a instituțiilor de învățământ superior.  

Cadrul include nouă domenii: leadershipul, 
gestionarea resurselor, gestionarea oamenilor, 
gestionarea informațiilor și inteligenței, precum și 
caracteristici personale, precum motivarea și 
productivitatea, și stă la baza elaborării noului 
program de studii, care va asigura formarea unei 
game largi de calități și abilități necesare bunei 
guvernări a instituțiilor de învățământ superior. 

Etapa 2: WP2.2 asigură Pilotarea noului Program 
Dezvoltarea Leadership și Management, scopul 
acestuia fiind pilotarea și revizuirea atelierelor de 
formare a personalului și a noului program PDLM 
pentru a se asigura că acestea sunt de înaltă calitate 
atât în prezentare și conținut, cât și din punct de 
vedere al aplicabilității. Principalele sale obiective 
sunt: Instruirea personalului în utilizarea 
echipamentelor noi instalate în Laboratoarele de 
Dezvoltare a Leadershipului; Pilotarea, evaluarea și 
îmbunătățirea atelierele de pregătire a personalului; 
Pilotarea, evaluarea și îmbunătățirea noului PDLM. 

 

 
 

La formarea formatorilor au contribuit și cadre 
didactice din Universitatea Transilvania, care au 
susținut una din sesiunile de pregătire apreciată de 
participanți într-un mod pozitiv. 

Deși sesiunea de instruire realizată de UNITBV a 
trebuit să se desfășoare on-line în 26 noiembrie 
2020 pe platforma Zoom, ea a fost interactivă și a 
reprezentat un bun prilej de schimb de experiență 
între cadrele didactice din universitatea noastră și 
cele din cele peste 20 de universități din Republica 
Moldova care au participat la acest eveniment. 
 

Liliana ROGOZEA, Florin LEAȘU 
Universitatea Transilvania din Brașov 
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,,DE VORBĂ CU...” LA RADIO CAMPUS TRANSILVANIA DESPRE #ERASMUSDAYS 
 

Prin proiectul Radio Campus Transilvania reușim 
întotdeauna să evidențiem cele mai frumoase și 
interesante subiecte care îi vizează și îi atrag pe 
studenți. Una dintre emisiunile cele mai difuzate este, 
fără îndoială, ,,De vorbă cu...”, un format de emisiune 
radio în care invităm reprezentanți ai Universității 
Transilvania din Brașov și alte personalități din diferite 
domenii de activitate. Emisiunea poate fi urmărită pe 
site-ul radioului (rct.unitbv.ro), cât și pe pagina de 
Facebook - Radio Campus Transilvania, acolo unde se 
transmit și live-urile emisiunilor.  

Am ales să invităm reprezentanți ai universității 
brașovene, deoarece mulți studenți sunt curioși să afle 
cât mai multe detalii legate de desfășurarea activităților 
în această perioadă de pandemie.  

În acest context, în data de 15 octombrie 2020, 
invitatul emisiunii ,,De vorbă cu...” a fost doamna prof. 
dr. ing. Simona Lache, prorector cu Internaționalizarea 
universității și evaluarea calității.  

 

 
 

 
 

Tema discuției s-a concentrat în jurul subiectului ce 
vizează programele Erasmus+. Erasmus este un 
program implementat în România încă din 1998. Ceea 
ce este interesant este faptul că Universitatea 
Transilvania din Brașov a fost printre primele 
universități care a propus acest nou sistem. Am aflat 
faptul că sunt ofertate celor interesați două categorii de 
proiecte instituționale: K103 (unde discutăm de 

parteneriate cu instituții din cadrul țărilor membre ale 
Uniunii Europene) și K107 (o linie de proiecte după 2015 
cu țări partenere ce nu fac parte din Uniunea 
Europeană).  

Este foarte important de reținut faptul că studenții își 
pot alege centrul universitar în care să-și desfășoare 
mobilitatea cu condiția ca Universitatea Transilvania din 
Brașov să aibă un acord de cooperare cu aceea 
instituție.  

Principalul pas este contactarea coordonatorului 
ERASMUS din facultate, care va prezenta oferta 
Erasmus+ specifică programului de studii. Există un 
proces de selecție ce presupune parcurgerea unui test 
de limbă străină și selecția propriu-zisă. Mai apoi, se 
face înscrierea pe platforma online Erasmus, unde se 
depun documentele necesare. 

Important este să fii student la Universitatea 
Transilvania din Brașov în timpul înscrierilor. De 
asemenea, cei care sunt în anul I nu pot aplica la acest 
program, însă se pot înscrie pentru anul II de facultate. 
Toate aceste lucruri fiind spuse, mobilitatea Erasmus 
merită trăită indiferent de situație.  

Tot ca un detaliu important prezentat de prorectorul 
invitat, am aflat că în perioada 15-17 octombrie 2020 
au avut loc sesiuni intitulate #ErasmusDays, organizate 
și desfășurate online, la nivelul facultăților, adresate 
studenților și cadrelor didactice din facultate, pentru 
promovarea și informarea acestora despre 
oportunitatea, posibilitatea, obținerea și efectuarea 
unei mobilități finanțate prin programul Erasmus+. 

În final, ca membră a echipei de studenți ai Radio 
Campus Transilvania, consider că o astfel de experiență 
îți poate schimba sau consolida percepția față de 
cariera aleasă și drumul profesional care ți se deschide. 
Toate aceste oportunități nu fac altceva decât să 
contribuie la evoluția noastră și să clădească în noi 
încredere în fața necunoscutului. 

 
Arina-Codrina TACU,  

Radio Campus Transilvania  
studentă anul II, Comunicare și relații publice 
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PROFESORI CU CARE NE MÂNDRIM - PROF. EMERIT DR. ING. DHC GHEORGHE-ALEXANDRU 
RADU, MEMBRU TITULAR AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE TEHNICE DIN ROMÂNIA 

 

 
 

S-a născut la Brașov pe data de 1 februarie 1941. 
Este absolvent al Colegiului Național „Andrei Șaguna” 
din Brașov în anul 1957, ca Șef de promoție și 
Diplomă de Onoare. A absolvit Institutul Politehnic 
din Braşov, Facultatea de Mecanică, Secția 
Automobile şi Tractoare, în anul 1963, ca Şef de 
promoție. 

Parcursul profesional universitar începe în 
octombrie 1963 ca şef de laborator la Catedra de 
Automobile şi Tractoare a Institutului Politehnic din 
Brașov și continuă cu funcțiile de asistent, șef de 
lucrări, conferențiar la Catedra de Automoble și 
Tractoare și din 1990 profesor universitar la Catedra 
de Autovehicule și Motoare/ Departamentul de 
Autovehicule și Transporturi din Facultatea de 
Inginerie  Mecanică a Universității „Transilvania” din 
Braşov. Din anul 2015 este profesor universitar 
consultant al aceleiași universități.  

Titlul ştiințific de Doctor în ştiințe tehnice l-a 
obținut în anul 1972, la Universitatea „Transilvania” 
din Braşov, domeniul Motoare cu ardere internă, cu 
teza „Cercetări teoretice şi experimentale privind 
aplicarea injecției la motoarele cu aprindere prin 
scânteie”, sub conducerea profesorului Radu 
Mărdărescu. 

Recunoașterea națională și internațională a 
personalității profesorului Gheorghe-Alexandru Radu 
este susținută de următoarele:  

 Membru titular al Academiei de Ştiințe 
Tehnice din România (2004);   

 Profesor emerit al Universității Transilvania 
din Braşov (2014);   

 Profesor Onorific al Universității Tehnice din 
Cluj-Napoca (2016);  

 Membru al „Society of Automotive Engineers 
of USA” (S. A. E.);  

 Membru al „Deutscher Verband für 
Schweisstechnik und verwandte Verfahren”, 
(DVS), Germania;  

 Profesor invitat: FH Konstanz, Germania 
(1992); FH Bochum, Germania (1996); 
Technische Universität Carolo-Wilhelmina, 
Braunschweig, Germania şi Universitatea din 
Poitiers, Franța (1998); Universitatea „Paul 
Sabatier” Toulouse, Franța (1999); Institut für 
Kolbenmaschinen, Technische Hochschule 
Karlsruhe, Germania (2002);  

 Membru fondator al Societății Inginerilor de 
Autovehicule din România (SIAR);  

 Membru fondator al Societății Române de 
Mecanică şi Tehnică Aplicată (SRMTA); 

 Membru Fondator al Institutului de  
perfecționare în Ingineria Mecanică şi Electrică 
a Autovehiculelor (IPIMEA);  

 Preşedinte al Comisiei de Inginerie 
Aerospațială, Autovehicule și Transporturi din 
cadrul CNATDCU (Comisia Națională de 
Acreditare a Titlurilor Didactice şi a 
Concursurilor Universitare) în perioada 2006-
2011;  

 Vicepreședinte al Filialei Brașov a Academiei 
de Științe Tehnice din România;  

 Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” 
din Constanța (2010);  

 Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iași (2018). 

 
Șef de lucrări Janos TIMAR 

Responsabil ALUMNI,  
Facultatea de Inginerie mecanică   
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