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Elitele se formează și în școală.  
Numărul 100 al Newsletter-ului Universității Transilvania 

din Brașov este un adevărat catalog de prezentare a celor 
mai valoroși studenți brașoveni, a celor care au fost șefii 
de promoție din anul universitar 2019-2020, prin 
relatările lor personale. 

Cei mai buni absolvenți ai universității noastre se prezintă 
evocând cunoștințele științifice și profesionale acumulate pe 
parcursul anilor de studenție în raport cu exigențele 
profesionale ale carierei pe care doresc să o urmeze și pentru 
care s-au pregătit.  

Ca dovadă pentru toate acestea stau mediile lor de 
absolvire și valorificarea cunoștințelor din anii facultății în 
evoluția lor atât din punct de vedere personal, cât și 
profesional. 

Numărul studenților de elită a universității este însă, 
suntem convinși mult mai mare, iar de-a lungul 
următorilor ani, catalogul elitelor de la UNITBV pe care îl 
vom inaugura odată cu acest demers va fi din ce în ce mai 
mare. 

Le urăm tuturor mult succes în viitor și o carieră 
strălucită în domeniul tocmai absolvit. 
 

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

 

Lector dr. Victor BRICIU, 
Biroul de marketing și imagine 
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ANDA–JACQUELINE DUDAU – Media 9,87 
 

 
 

În 12 ianuarie 1997 veneam pe lume la Brașov  
într-o familie cu totul deosebită. Aveam să fiu primul 
copil al unor soți îndrăzneți. Tatăl meu, pilot de 
încercare, instructor de zbor, proiectant și 
programator. Eu l-am numit „enciclopedia mea la 
purtător". Orice îl întrebam, el îmi dădea răspunsul. 
Mama mea, o frumoasă, iubitoare și inteligentă 
făptură. Ce mai bună mamă din lume! Cea mai atentă 
și pricepută mamă! Amândoi, nu au fost doar părinții 
mei, ci au fost și cei mai buni prieteni.  

În 2004 am început școala generală în București la 
Șc. „Corneliu M. Popescu”, chiar lângă Teatrul „Ion 
Creangă”. Am avut uriașa șansă ca primul meu 
dascăl să fie doamna Pia Morar. O minune de 
învățătoare. Ne-a descoperit pe fiecare în parte, cu 
aptitudinile lui, cu sensibilitățile lui etc. Și astfel... 
maniera în care ne-a crescut și ne-a educat a fost 
adaptată specificului fiecărui copil în parte. „Sunteți 
toți copiii mei!" Așa ne spunea tot timpul. Și așa am 
simțit și noi. 

În anul 2012 am început liceul în București la 
Colegiul Național „George Coșbuc”, clasa de 
matematică-informatică bilingv engleză. Părinții mei 
mă vedeau studiind la un profil uman, însă eu am 
ales profilul real și le mulțumesc ca mi-au respectat 
alegerea și mai mult decât atât... m-au susținut în 
alegerea făcută. 

Din 2015  m-am mutat la Brașov și m-am transferat 
la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”. Aici am avut 
șansa unor profesori care m-au ajutat să descopăr 
calea pe care să o urmez. M-au ajutat să mă descopăr 
pe mine și să-mi conștientizez potențialul. Așa am 
realizat ca drumul meu va fi unul către tehnică.  

Din 2016 am început studiul la Universitatea 
Transilvania din Brașov, specializarea Inginerie 
mecanică. Aici am descoperit fabuloasa lume a 
ingineriei și infinitul ei potențial pentru umanitate. 
Termenul „inginer" vine din greaca veche, unde 
însemnă „creator". Și pe bună dreptate, am realizat în 
acești patru ani că ingineria, indiferent de specificul ei 
(mecanică, bioinginerie, genetică, informatică etc.), 
stă la baza tuturor minunilor care ne fac o viață mai 
bună. 

 

 
 

În 2020 am absolvit și îmi iau zborul, și la propriu și 
la figurat. Voi pleca la Viena pentru a urma 
masteratul la Universitatea Tehnică din Viena în 
paralel cu munca într-un laborator de cercetare a 
materialelor noi. 

 
Anda-Jacqueline DUDAU – Șef promoție  

Facultatea de Inginerie mecanică 
 

∎ CUPRINS
 
 
  



 

ALEXANDRU–EUGEN DIACONESCU – Media 9,84 
 

 
 

Mă numesc Alexandru-Eugen Diaconescu, născut 
în orașul Sinaia pe data de 8 iulie 1997. Încă din 
școala generală mi-am dorit să fac parte din 
clasamentul elitelor, astfel m-am remarcat în sport, 
lupte greco-romane, până la vârsta de 15 ani, iar 
după această vârstă a început pregătirea pentru un 
viitor mai bun. Astfel, la Colegiul „Ion Kalinderu” din 
Bușteni, am urmărit profilul matematică-informatică 
alături de colegi remarcabili. Fiind într-o comunitate 
minunată, am fost motivat să învăț și să pun 
întrebări pentru a mă dezvolta. Examenul de 
Bacalaureat l-am promovat cu media 9,21 și am ales 
Universitatea Transilvania din Brașov fără a avea 
vreun regret în legătura cu alegerea făcută.  

Deoarece părinții mei au fost nevoiți să lucreze în 
străinătate pentru a-mi oferi un viitor mai bun, mi-
am dorit din tot sufletul să-i fac mândri și să le 
demonstrez aprecierea eforturilor pentru mine. După 
un studiu al programelor de studii, mi-am dat seama 

că programul de studii Construcții aerospațiale este 
potrivit pentru mine. Am ales cu încredere acest 
program și am lăudat de fiecare dată eforturile 
profesorilor în formarea mea ca inginer.  

În acești patru ani m-am dezvoltat ca om, ca 
inginer. Am fost ales șef de grupă dintr-o simplă 
glumă și am încercat cu toate puterile să nu 
dezamăgesc. Astfel, timp de patru ani, comunitatea 
noastră a fost una unită și ne-am ajutat în continuu 
pentru a trece peste fiecare examen.  

 

 
 

Faptul că am ajuns șef de promoție mă face să 
excelez în tot ceea ce fac, să nu cedez. Îmi doresc din 
tot sufletul să lucrez în domeniu, iar ambiția mea o 
să facă posibil acest lucru. 
 

Alexandru-Eugen DIACONESCU – Șef promoție  
Facultatea de Inginerie tehnologică și 

management industrial 
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ALEXANDRA LOREDANA PALEU – Media 9,72 
 

 
 

Mă numesc Alexandra Loredana Paleu, sunt 
absolventa Facultății de Știința și ingineria 
materialelor, specializarea Inginerie economică în 
domeniul mecanic. Pe parcursul celor patru ani am 
acumulat cunoștințe din două domenii, economie și 
inginerie, acestea oferindu-mi oportunitatea de a 
aplica la un loc de muncă atât din domeniul 
economic, cât și din domeniul ingineresc. Visul meu 
este să transmit cunoștințele acumulate și să inițiez 
elevi sau studenți, iar cu pasiune, dăruire, răbdare și 
multă muncă voi fi un profesor  bun. 

Suntem suma oamenilor care trec prin viața 
noastră și a experiențelor pe care le acumulăm. Cu 
siguranță după numeroasele examene prin care am 

trecut și experiența căpătată în anii de studenție, 
suntem pregătiți să facem față obstacolelor care ne 
vor aștepta de acum înainte. 

 

 
 

Vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor, cărora, 
pe lângă cunoștințele acumulate, le datorez o parte 
importantă din formarea mea ca om, deoarece mi-au 
ghidat pașii pe cel mai bun drum, m-au sprijinit și  
mi-au oferit încredere în mine. 

 
Alexandra Loredana PALEU – Șef promoție 

Facultatea de Știința și ingineria materialelor 
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MANUELA DANIELA DANU – Media 10 
 
 

 
 

Am urmat cursurile Facultății de Inginerie electrică 
și știința calculatoarelor din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov, specializarea Automatică și 
informatică aplicată. 

 

 
 

Am absolvit această facultate ca șefă de promoție, 
cu media 10 și am fost acceptată la programul de 
studii de masterat Sisteme avansate în automatică și 
tehnologii informatice din cadrul aceleiași facultăți.  

Sunt pasionată de partea de cercetare științifică, 
principalul domeniu de interes fiind dezvoltarea unor 
algoritmi de diagnosticare non-invazivă, care se 
bazează pe tehnici de inteligență artificială. Sunt 
autoarea unui articol cotat ISI (Deep learning based 
generation of synthetic blood vessel surfaces), 
susținut în 2019 în cadrul International Conference 
on System Theory, Control and Computing. O a doua 
lucrare este în curs de recenzare. Titlul acestei lucrări 
este Deep learning models based on automatic 
labeling with application in echocardiography. 

Din dorința de a-mi îmbunătăți cunoștințele 
necesare construirii unei cariere de succes în 
domeniul tehnic, am participat la mai multe școli de 
vară (Eastern European Machine Learning Summer 
School - EEML 2019, International School On Image 
Processing – ISIP 2018), dar și la programe de 
internship organizate de firme ce activează în 
domeniul pe care l-am studiat. În anul IV am 
participat la Sesiunea Cercurilor Științifice 
Studențești, unde am obținut Premiul III pentru 
lucrarea Modele de deep learning bazate pe 
etichetare automată cu aplicație în ecografia 
cardiacă. 
 

Manuela Daniela DANU - Șef promoție 
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor 
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DARIUS–GEORGE HĂRDĂLĂU – Media 10 
 

 
 

Mă numesc Darius-George Hărdălău, originar din 
Țara Beiușului, iar după absolvirea Colegiul Național 
„Samuil Vulcan” Beiuș, acolo unde am fost olimpic la 
Informatică, am ales să urmez cursurile Facultății de 
Silvicultură și exploatări forestiere din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov.  

 

 
 

Nu am regretat deloc decizia luată, mai ales că anii 
de studenție au fost cei mai frumoşi de până acum 
pentru mine. Mulți poate nu ştiu, dar această 
facultate, pe lângă biologie, cere multă matematică, 
fizică şi chimie. În plus, fiind un domeniu cu 
aplicabilitate practică, am avut parte de ieşiri pe 
teren la majoritatea materiilor şi am avut ocazia să 
punem în practică tot ceea ce ni se preda la cursuri. 

Pasionat de mic de natură și de petrecerea timpului 
în aer liber, am decis să urmez această facultate, 
pornind de la premisa că tradiția creează excelență. 
Premisa s-a adeverit, această facultate fiind cea mai 
veche instituție de specialitate din țară. Dacă aş avea 

posibilitatea de a începe din nou această facultate, aș 
accepta fără nicio reținere.  

Pe parcursul studiilor mele de licență am participat 
la concursuri internaționale în Rusia şi Cehia, precum 
şi la stagii de practică în China.  

 

 
 

În anul II am făcut primul meu stagiu de practică, în 
Beijing. Atunci am înțeles cât de importantă este 
internaționalizarea unei universități, căci oferă 
posibilitatea de a pregăti studenții la un nivel 
conform standardelor internaționale. 

Pe viitor intenționez să urmez programul de 
masterat internațional în domeniul gestionării 
durabile a resurselor „European Forestry”, organizat 
pe baza unui consorțiu format din mai multe facultăți 
de prestigiu din Europa (Finlanda, Austria, Germania, 
Franța, Spania şi România). Facultatea de Silvicultura 
şi exploatări forestiere din Brașov colaborează în 
cadrul acestui consorțiu cu instituții din America şi 
China. În continuarea pregătirii mele profesionale 
doresc să mă reîntorc în Brașov, la universitate, 
pentru a urma studii doctorale în domeniul în care m-
am pregătit.  
 

Darius–George HĂRDĂLĂU - Șef promoție  
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere 
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ATTILA LEVENTE NAGY – Media 10 
 

 
 

Sunt născut într-un orășel din Maramureșul istoric, 
la Sighetu Marmației. Bazele cunoștințelor mele le-
am dobândit la Liceul Teoretic cu predare în limba 
maghiară „Leőwey Klára”, unde mi-am petrecut 
primii 12 ani de școală. In timpul anilor de școală am 
reprezentat liceul la diferite concursuri de științe, 
atât exacte, cât și umaniste. În anii de liceu am fost 
ales reprezentant al elevilor, iar la sfârșitul studiilor 
liceale am absolvit ca șef de promoție.  

Provenind dintr-o zonă cu tradiție în prelucrarea 
lemnului și având în familie mai mulți membri 
cunoscători ai acestei frumoase meserii, am fost 
fascinat de cunoștințele lor, astfel am ales să studiez 
la Facultatea de Ingineria lemnului din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov. În primii ani de 
facultate mi-a atras atenția partea tehnică, ca 

urmare în anul III am ales specializarea Ingineria 
prelucrării lemnului.  

În timpul facultății am participat la diferite 
evenimente organizate de facultatea mea (spre 
exemplu, Etnovember) și la un workshop, care a avut 
ca tematică realizarea unor jucării pentru copii prin 
croire cu ajutorul laserului. Pe parcursul celor patru 
ani de facultate am fost beneficiar de bursă de studii, 
iar în anul III am câștigat și o bursă privată oferită de 
un agent economic important din domeniu.  
 

 
 

Din dorința de a-mi perfecționa cunoștințele am 
hotărât să urmez și un masterat în domeniul 
prelucrării lemnului. 

 
Attila Levente NAGY – Șef promoție  

Facultatea de Ingineria lemnului 
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 ANDREEA–MĂDĂLINA POPESCU – Media 9,54             
 

 
 

Numele meu este Andreea - Mădălina Popescu.  
M-am născut în frumosul orășel de munte Nehoiu, 

din județul Buzău. Aici am absolvit școala generală. 
Prima mea realizare a fost, ca pentru cei mai mulți 
dintre noi, obținerea unei note mari la examenul de 
evaluare națională și, apoi, înscrierea la liceu.  

Am ales să urmez profilul real la liceul unde au 
absolvit tata și bunica, într-un oraș situat aproape de 
Nehoiu. Această etapă din viața mea s-a încheiat cu 
examenul maturității, Bacalaureatul, examen pe care 
l-am trecut cu bine și al cărui rezultat final mi-a 
deschis calea în viață.  

Am mers, ulterior, la Facultatea de Construcții, 
specializarea Căi ferate, drumuri și poduri, aceasta 
fiind singura mea opțiune. Sunt mândră de ceea ce 
am ales și le sunt recunoscătoare tuturor celor care 
au crezut în mine: familiei mele, prietenilor și nu în 
ultimul rând, doamnelor și domnilor profesori, de la 
care am învățat totul despre această profesie.  

 

 
       

Cea mai mare realizare a mea este următoarea: am 
ajuns, după mulți ani în care am învățat și am 
asimilat multe cunoștințe, să fac ceea ce îmi place!  

Sunt foarte mândră de acest lucru și, dacă ar trebui 
să aleg din nou, opțiunea mea ar fi aceeași. 

 
Andreea-Mădălina POPESCU – Șef promoție  

Facultatea de Construcții 
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STELUȚA NĂSTASĂ – Media 9,41 
 

 
 

Născută în Brașov, la 20 iulie 1980, am absolvit 
Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” cu 
specializarea în domeniul turismului. În cadrul liceului 
am participat la numeroase olimpiade școlare, 
obținând locul 3 la faza națională pentru Limba și 
literatura română în anul 1999. 

Perioada anilor 1999-2016 a însemnat pentru 
mine formarea profesională în cadrul mai multor 
companii internaționale de renume cu profil turistic 
(din Statele Unite și Spania), unde am obținut diverse 
distincții în ospitalitate, iar unele dintre ideile mele au 
stat la baza îmbunătățirii sistemelor de servire a 
clienților. De asemenea, în cadrul acestor companii 
au fost implementate anumite soluții cu caracter 
inovativ, oferite de mine, folosite în construcția noilor 
hoteluri. 

Din anul 2016, am urmat Facultatea de Alimentație 
și turism în cadrul Universității Transilvania din 
Brașov, specializarea Inginerie și management în 
industria turismului.  

 

 
 

A fost o perioadă provocatoare și deschizătoare de 
drumuri, având în vedere că am reluat cursurile unei 
instituții de învățământ după 17 de ani de la 
terminarea studiilor liceale. Am avut norocul să 
cunosc oameni extraordinari cărora le sunt 
recunoscătoare pentru sprijinul și încrederea 
acordate. 
 

 
 

Steluța NĂSTASĂ – Șef promoție  
Facultatea de Alimentație și turism 
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MARIA–ROXANA POPICA – Media 9,91 
 

 
 

Mă numesc Maria-Roxana Popica și sunt proaspăt 
absolventă a programului de studii de Inginerie 
medicală, din cadrul Facultății Design de produs și 
mediu. 

Pentru început, studiile liceale le-am realizat în 
orașul meu natal (Întorsura Buzăului) în cadrul 
Liceului Teoretic „Mircea Eliade”, la profilul 
matematică - informatică; astfel mi-am format o 
gândire logică și de aici a luat naștere dorința mea de 
a continua studiile în domeniul științelor inginerești.  

Pentru pregătirea mea ca viitor inginer, am urmat 
cu seriozitate și sârguință cursurile universității, 
precum și cursuri extracuriculare (un exemplu foarte 
bun ar fi cursurile din cadrul Institutului de Cercetare, 
realizat de CJAM în colaborare cu facultatea), dar cea 
mai importantă în formarea mea a fost practica, 
deoarece aceasta mi-a întărit și completat 
cunoștințele teoretice acumulate în decursul acestor 
ani. De asemenea, pentru formarea de noi abilități, 
am profitat de izolarea la domiciliu datorită 
pandemiei și am urmat mai multe webinar-e în 
diverse domenii (marketing, programare, software 
development, copywriting etc.).  

Cea mai importantă realizare a mea din timpul 
facultății consider că este lucrarea mea de diplomă 

(„Fantomă pentru verificarea rezoluției la 
endoscoape și a intensității luminoase”) o lucrare 
complexă, multidisciplinară, în cadrul căreia am 
valorificat toate cunoștințele mele. 

Situația actuală mi-a creat un motiv de bucurie în 
realizarea proiectului (faptul că am reușit să îl 
realizez singură, integral acasă), dar și motiv de 
tristețe (anularea cercurilor studențești, a 
conferințelor și cel mai important AFCO, evenimente 
unde puteam să îmi prezint lucrarea și, de asemenea, 
să culeg roadele muncii mele). Dar tot răul spre bine, 
deoarece voi continua cercetarea asupra temei în 
cadrul programului de masterat ales. 

 

 
 

Acestea fiind spuse, a fost o călătorie de patru ani 
spre necunoscut, în care în primul rând m-am 
descoperit pe mine, în fapt, am realizat că ambiția, 
perseverența și munca din greu sunt elemente care 
ne pavează drumul spre succes. 
 

Maria-Roxana POPICA – Șef promoție  
Facultatea de Design de produs și mediu 

 
∎ CUPRINS 

  



IOANA ANTONIA ȚACĂ – Media 9,94 
 

 
 

Am domiciliul în județul Prahova, municipiul 
Ploiești. Am absolvit gimnaziul la Liceul Tehnologic 
Măneciu (actualmente Colegiul „Ferdinand I”) cu 
media 10, fiind șefă de promoție. Am obținut media 
10 la Evaluarea Națională, fiind unul dintre cei 11 
elevi cu această medie din județul Prahova. 

Am absolvit liceul la Colegiul Național „Mihai 
Viteazul” Ploiești cu media 10, fiind din nou, șefă de 
promoție. Am obținut media 9,88 la examenul de 
Bacalaureat. Am absolvit Facultatea de Matematică 
și informatică din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov cu media 9,94, fiind șefă de promoție. 

 
 
  

Am obținut media 10 la examenul de licență. Am 
obținut numeroase premii și mențiuni la olimpiadele 
județele de Matematică, Lingvistică, Fizică, Română 
și Franceză pe parcursul gimnaziului și liceului. Am 
fost membră a Centrului de Excelență Prahova, 
specializarea Matematică. 

 

 
 

Pe parcursul facultății, am obținut următoarele 
burse de mobilitate: în anul 2 – Germania, Ilmenau și 
în anul 3 – Slovacia, Bratislava. Din 2018 sunt 
bursieră la firma Siemens CT, Brașov 
 

Ioana Antonia ȚACĂ – Șef promoție  
Facultatea de Matematică și informatică 

 
∎ CUPRINS 

  



ADRIAN GABRIEL ENESCU – Media 9,95 
 

 
 

Mă numesc Adrian Gabriel Enescu și sunt 
absolvent al Facultății de Științe economice și 
administrarea afacerilor din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov, specializarea Business 
Administration. Am ales această facultate, după 
terminarea Colegiului Național ,,Andrei Șaguna”, 
datorită dinamismului oferit de către domeniul 
economic, cât și pentru posibilitatea de a studia în 
limba engleză. Am terminat profilul uman la liceu, 
specializarea științe sociale, unde mi-am îmbunătățit 
capacitatea analitică și abilitatea de a filtra 
informația în mod obiectiv.  

Mi-am dezvoltat abilitățile de lider în cadrul acestei 
facultăți. Fiind șef de grupă la specializarea mea, am 
avut posibilitatea de a organiza activități și de a 
facilita comunicarea între cadrele didactice și colegi. 
De asemenea, fiind o specializare în limba engleză, 
am avut oportunitatea de a mă integra într-un mediu 
multicultural și de a interacționa constant cu studenți 
străini și de a lega prietenii cu aceștia. 

Gândirea critică și ambiția de a mă dezvolta au 
reprezentat puncte esențiale pe parcursul facultății. 
Am participat la concursul pentru o bursă de 
excelență, oferită de către o companie multinațională 
din Brașov. În ceea ce privește cercetarea științifică, 

am redactat un articol științific despre indicatorii de 
măsurare în resurse umane.  

 

 
 

Rezultatele obținute mă vor determina să mă 
perfecționez și să îmi ating obiectivele în pregătirea 
mea. 
 

 
 

Adrian Gabriel ENESCU – Șef promoție  
Facultatea de Științe economice și administrarea 

afacerilor 
 

∎ CUPRINS 

 

  



ANDRA–MARIA ALDEA – Media 9,92 
 

 
 

Mă numesc Andra-Maria Aldea și sunt născută în 
data de 6 august 1998, în Municipiul Făgăraș, județul 
Brașov. Am urmat cursurile primare și gimnaziale la 
Școala Generală Nr. 5 din Făgăraș în perioada 2005-
2013, perioadă care mi-a oferit oportunitatea de a 
cunoaște un om deosebit și anume pe doamna 
învățătoare Maria Reurean, cea care a contribuit 
considerabil la omul care sunt azi și care m-a inspirat 
în alegerea profesiei de mai târziu.  

În perioada 2013-2017 am urmat cursurile liceale 
în cadrul Liceului Teologic Ortodox „Sf. Constantin 
Brâncoveanu” din Făgăraș, profilul pedagogic, pe 
care le-am finalizat cu succes, fiind desemnată șefă 
de promoție a acestui profil. 

În perioada 2017-2020 am urmat cursurile 
Facultății de Psihologie și științele educației, 
specializarea Pedagogia învățământului primar și 
preșcolar, din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov, finalizate cu distincția de șefă de promoție, 
cu media anilor de studiu 9,92 și media examenului 
de licență 10. 

Perioada anilor de studenție a reprezentat o etapă 
prosperă din viața mea, oferindu-mi oportunitatea 
de a mă dezvolta armonios atât pe plan profesional, 
cât și pe plan personal, atât în cadrul orelor de curs, 
cât și în afara acestora.  

Astfel am avut parte de experiențe de învățare cu 
adevărat valoroase în cadrul voluntariatelor în care 
m-am implicat (evenimentele „Zilele Carierei”, 
„Absolvenți în fața companiilor”, „Orientation days”, 

„Admitere 2018 – DPPD” și „Admitere 2019 – 
DPPD”), în cadrul evenimentelor pe care le-am 
organizat alături de oameni competenți și dedicați 
(„Blind date with a book”, „Serbarea de Crăciun a 
Facultății de Psihologie și științele educației”), în 
cadrul cursurilor, modulelor și atelierelor de formare 
la care am participat („BEST Training Week”, 
„Educație muzicală centrată pe nevoile de formare a 
elevului secolului XXI - exemple de bună practică”, 
„Facilitarea învățării prin tehnologii educaționale 
moderne”, „Ateliere de terapie ocupațională - Zarand 
- formare de formatori”), a școlilor de vară 
(„Transilvania Summer Event”) și lista poate continua.  

Pentru toate acestea le sunt profund 
recunoscătoare tuturor reprezentanților Universității 
Transilvania din Brașov și nu numai. 

 

 
 

În sesiunea de admitere desfășurată în această 
vară am fost admisă, pe loc bugetat, la programul de 
masterat „Resurse umane în educație. Formare și 
management” din cadrul Facultății de Psihologie și 
științele educației a Universității Transilvania din 
Brașov, iar drumul meu nu se va opri aici. Îmi doresc 
ca după absolvirea masteratului să urmez și cursurile 
Școlii doctorale pentru a-mi îndeplini visul și anume 
acela de a deveni profesor în cadrul facultății, 
respectiv universității care m-a format. 

  
Andra–Maria ALDEA - Șef promoție  

Facultatea de Psihologie și științele educației 
 

∎ CUPRINS 

  



VALENTINA LUPAȘCU – Media 9,92 
 

 
 

În data de 4 iunie 1998 am ajuns pe meleagurile 
acestei lumi, în comuna Sărulești, județul Buzău. 
Primul plânset, primul copil al familiei, prima 
nepoată, prima bucurie. Am fost așteptată cu mare 
nerăbdare de toți, așa cum se întâmplă de regulă la 
venirea unui copil pe lume în sânul fiecărei familii, dar 
mai ales de către părinții mei, George și Elena 
Lupașcu. Am fost botezată cu numele Valentina și 
am crescut, în primii patru ani, alături de părinți și 
bunici, iar în următorii ani, când părinții mei au luat 
decizia de a-și schimba domiciliul, doar alături de ei. 
Această comună buzoiană, Sărulești, era și este una 
mai puțin dezvoltată din punct de vedere economic, 
din cauza distanței dintre ea și oraș. Oamenii de 
acolo nu își pot permite să aibă un serviciu, din cauza 
faptului că naveta este puțin practicabilă, așa că 
activitățile de bază sunt cele legate de agricultură. 
Dorindu-și un viitor mai bun pentru primul lor copil, 
părinții mei au luat decizia de a se muta cât mai 
aproape de oraș, pentru a putea să îmi ofere mai 
multe oportunități. Astfel că din 2002 locuiesc în 
comuna Cernătești, județul Buzău. 

În 2005 am pășit pentru prima dată în curtea școlii, 
în  clasa I. De aici înainte toți anii școlari mi-au fost 
presărați cu realizări, devenind un copil apreciat, atât 
de cadrele didactice din școală, cât și de oamenii din 
comună. 2007 a fost un an special pentru mine, 
deoarece atunci a venit pe lume sora mea mai mică, 
Ștefania Violeta, pe care mi-am dorit-o din toată 
inima și pe care am așteptat-o cu multă nerăbdare. 
Viața și copilăria mea au suferit mici modificări cu 
prilejul acestui eveniment, învățând acum să împart 

cu altcineva atât lucrurile materiale, cât și dragostea 
și atenția părinților mei.  

În anul 2013 am intrat la Liceul Pedagogic „Spiru 
Haret” Buzău, reușind să obțin singurul 10 la 
examenul național din școala noastră. Am pășit 
încrezătoare pe porțile liceului, reușind să obțin și 
aici, pe parcursul celor patru ani, rezultate foarte 
bune. Așadar, am reușit să colecționez 12 diplome de 
premiul I, pe tot parcursul anilor pe care i-am 
petrecut învățând.  

În liceu, am avut și ocazia de a participa la 
olimpiada națională de pedagogie, în clasele a X-a și 
a XI-a (2015 și 2016), în primul an reușind să iau 
premiul al III-lea, iar în clasa a XI-a premiu special. De 
asemenea, pe parcursul liceului am mai participat și 
la alte concursuri, simpozioane și olimpiade, dar cel 
mult la faza județeană, la materii precum limba 
română, fizică și chiar religie. Când am ajuns la liceul 
pedagogic, nu eram foarte sigură că aș dori să 
îmbrățișez meseria de educatoare sau învățătoare, 
dar mai târziu, după îndelungate ore de practică (atât 
observativă, cât și de predare), eram mai mult ca 
sigură că altceva nu aș putea face. Când mergeam 
printre copii (îndeosebi la cei din învățământul 
primar) simțeam că tot universul meu se leagă de 
mediul acela, de toate activitățile pe care le 
desfășuram, de copiii  aceia și de entuziasmul lor.  

În anul 2017, când am dat examenul de 
Bacalaureat, primul meu gând s-a îndreptat spre 
Facultatea de Psihologie și științele educației din 
cadrul Universității Transilvania din Brașov. Acum 
eram sigură de ceea ce îmi doream și gata să fac 
orice pentru a-mi realiza visul. Am intrat la facultate 
cu media 9,86, iar pe parcursul celor trei ani de studiu 
am obținut rezultate la fel de bune, obținând o medie 
finală de 9,92 și 10 în licență. 

Acum, în 2020, studentă la master în cadrul aceleiași 
facultăți, aștept noi oportunități, noi situații care să îmi 
genereze experiențe de învățare semnificative. 
 

Valentina LUPAȘCU - Șef promoție  
Facultatea de Psihologie și științele educației 

 
∎ CUPRINS 



TASICA–NELUȚA MAREȘ – Media 9,48 
 

 
 

Numele meu este Tasica-Neluța Mareș, sunt din 
județul Vrancea și am 21 de ani. Sunt o fire energică, 
foarte ambițioasă, cu voință de fier și concentrare 
spre rezultat. Întotdeauna am zâmbetul pe buze și 
îmi place să mă implic în multe activități. Sunt 
responsabilă, sufletistă, am spirit de echipă și sunt 
mereu acolo când este nevoie de ajutor.  

La vârsta de 14 ani m-am mutat în Brașov, am 
urmat studiile Colegiului de Științe ale Naturii „Emil 
Racoviță”, apoi am aplicat la Facultatea de Educație 
fizică și sporturi montane, la programul de studiu 
Kinetoterapie și motricitate specială din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov, întrucât mă 
consider o persoană înclinată spre un stil de viață 
activ și sănătos. Din prima zi de facultate am simțit 
că este cea mai bună alegere pe care am făcut-o. 

Pe parcursul celor trei ani am întâlnit cadre 
didactice cu adevărat minunate, cu sprijinul acestora 
am reușit să mă dezvolt, atât din punct de vedere 
profesional, cât și personal. Am descoperit pasiunea 
pentru sport, am urmat cursuri de specialitate și am 
participat la nenumărate voluntariate. Am avut 
posibilitatea să realizez practica în mai multe centre 
de recuperare, astfel cunoștințele mele au devenit 
sigure și stabile. 

 

 
 

Vestea că sunt șefa promoției 2020 a Facultății de 
Educației fizică și sporturi montane m-a emoționat 
profund, am trăit sentimente unice și cu siguranță voi 
menține vie această amintire. Sunt recunoscătoare 
oamenilor ce mi-au ghidat pașii și mi-au oferit 
posibilitatea să descopăr tainele kinetoterapiei.  

 

 
 

Pasiunea este cheia succesului, iar pasiunea de a 
lucra cu omul se aplică intrinsec în domeniul 
kinetoterapiei. 

Îi încurajez pe cei cu vise mărețe să aibă încredere 
în propriile forțe și să nu renunțe în a le îndeplini, 
indiferent de situație. 
 

Tasica-Neluța MAREȘ – Șef promoție  
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane 

 
∎ CUPRINS 



MIHAI ALEXANDRU CRANGĂ – Media 9,80 
 

 
 

Mă numesc Mihai Alexandru Crangă și am absolvit 
Facultatea de Muzică cu specializarea de Interpretare 
muzicală - chitară. Am început studiul muzicii abia în 
clasa a IX-a ca autodidact și în anul următor am 
început să studiez chitara clasică la Școala Populară 
de Arte din Brașov.  

În paralel cu chitara clasică am învățat să cânt și la 
chitară electrică, iar în timpul liceului am activat în 
două trupe. Am absolvit Colegiul Național „Dr. Ioan 
Meșotă” din Brașov în anul 2016, și, în ciuda faptului 
că studiam chitara clasică de doar trei ani și că nu 
aveam o pregătire muzicală amplă, am urmat 
Facultatea de Muzică din Brașov. 

În cei patru ani de facultate am predat, din postura 
de cadru didactic, la mai multe școli din județul 
Brașov. 

 

 
 

 
 

Cel mai probabil voi urma o carieră didactică. De 
asemenea, în anii III și IV de facultate am susținut 
două turnee internaționale, unde alături de alți colegi 
am reprezentat Universitatea Transilvania din 
Brașov. Primul turneu a fost în Israel iar al doilea 
turneu a fost în Kazakhstan, Kârghâzstan și 
Tajikistan. 

 
Mihai Alexandru CRANGĂ – Șef promoție  

Facultatea de Muzică 
 

∎ CUPRINS 
  



AURA IOANA IVAN – Media 9,54 

 
M-am născut la 9 mai 1995 în localitatea 

Starchiojd, județul Prahova, unde am urmat studiile 
primare și gimnaziale. În ceea ce privește studiile 
liceale, am fost elevă a Colegiului Național „Ion Luca 
Caragiale” din Ploiești, profil matematică-informatică 
bilingv engleză și ulterior am ales să continui studiile 
universitare în cadrul Facultății de Medicină de la 
Universitatea Transilvania din Brașov. 

Încă de la debutul studiilor universitare am fost 
extrem de implicată în activitățile de voluntariat din 
cadrul facultății în încercarea de a compensa lipsurile 
sistemului medical și educațional. Astfel, am fost 
președintele Societății Studențești de Chirurgie din 
România, filiala Brașov, am coordonat Cercul 
Studențesc de Neuroștiințe și am organizat 
evenimentul Zilele Educației Medicale. Am participat 
de asemenea la numeroase activități de voluntariat 
în cadrul Asociației Științifice a Studenților 
Mediciniști din Brașov și al Serviciului Județean de 
Ambulanță Prahova. 

Pe parcursul celor șase ani de studii am luat parte 
la două mobilități de studiu și o mobilitate de practică 
Erasmus la Universitatea Grenoble Alpes, petrecând 
astfel aproximativ doi ani la Grenoble, în Franța. 

Aceste experiențe m-au ajutat să progresez atât din 
punct de vedere personal, cât și din punct de vedere 
profesional, ajutându-mă să câștig și „Premiul anului 
pentru Mobilitatea Erasmus+” al Universității 
Transilvania din Brașov. 

 

 
 

În prezent mă pregătesc pentru examenul de 
rezidențiat din luna noiembrie, în funcție de care îmi 
voi alege specialitatea și centrul de pregătire pentru 
continuarea pregătirii profesionale. 

 

 
 

Aura Ioana IVAN – Șef promoție  
Facultatea de Medicină 

 

∎ CUPRINS 



IONELA DENISA NEAGOE – Media 9,92 
 

 
 

Mă numesc Ionela Denisa Neagoe, am 22 de ani și am 
absolvit de curând Facultatea de Litere (specializarea 
Limbi moderne aplicate Franceză-Engleză). Îmi place să 
cred că simțul responsabilității și cel al umorului sunt 
câteva dintre trăsăturile mele pozitive definitorii. În ceea 
ce privește statutul de șef de promoție, conștientizez că 
există numeroși factori care au contribuit la obținerea 
acestui rezultat: familia, prietenii, colegii, experiențele 
de viață și modul în care le-am interpretat etc. 

Am absolvit Școala Gimnazială „Constantin 
Brâncoveanu” din Breaza, Prahova. Deși am învățat 
într-o școală mică, aici am avut parte de o pregătire 
foarte bună la toate materiile din partea unor profesori 
care m-au încurajat, m-au susținut și m-au ajutat să îmi 
formez acele competențe de autonomie educațională 
necesare oricărui elev. În acea perioadă, limba română 
era materia mea preferată și am transformat 
participarea la olimpiadă într-o tradiție care a ținut din 
clasa a V-a până în clasa a XII-a. În clasa a VIII-a am 
participat la prima ediție a olimpiadei „Lectura ca 
abilitate de viață” si, spre marea mea surprindere, am 
ajuns la etapa națională și am obținut prima mențiune.  

La Evaluarea Națională am obținut 10 la matematică 
și 9,80 la română, apoi am ales să urmez profilul 
filologic al Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” din 
Câmpina pentru a mă putea bucura de un studiu 
aprofundat al disciplinelor umaniste.  

În timpul liceului am început acele căutări menite să 
mă ajute să mă descopăr, motiv pentru care am 
menținut legătura cu teatrul (vechea mea pasiune), am 
făcut voluntariat, am participat la concursuri de poezie 
și am încercat chiar și Dezbaterile academice. În clasa a 
X-a am ajuns din nou la etapa națională a olimpiadei 
„Lectura ca abilitate de viață”, iar în clasa a XII-a am 

reușit să ajung și la etapa națională a Olimpiadei de 
limba și literatura română. Am avut norocul de a întâlni 
oameni „cu esență” (după cum îmi place să îi numesc), 
iar legăturile pe care le-am creat cu ei constituie unul 
dintre cele mai importante elemente care au contribuit 
la dezvoltarea mea din acea vreme. 

Am absolvit liceul cu media 9,99, iar la examenul de 
Bacalaureat am obținut media 9,78. Chiar dacă în 
timpul liceului am manifestat un mare interes pentru 
limba și literatura română, când m-am înscris la 
facultate am simțit că e momentul să-mi îmbunătățesc 
cunoștințele în domeniul limbilor străine. Am știut de la 
bun început că vreau să vin la facultate în Brașov pentru 
că îmi doream să studiez într-un oraș care să îmi lase 
mereu impresia că sunt acasă. 

Nu am renunțat la pasiunea mea pentru teatru nici în 
timpul facultății, motiv pentru care am participat la 
cursurile de teatru de improvizație în franceză (care se 
țineau la Lectoratul francez și de a căror organizare    
m-am ocupat în anul II), la Festivalul Internațional 
Francofon de Improvizație Teatrală și Teatru Universitar 
și la cursuri de teatru în engleză. Așa am ajuns să îmi 
doresc să predau limbi străine prin intermediul teatrului 
de improvizație, lucru pe care sper că îl voi putea face în 
viitor sub o formă sau alta.  

 

 
 

Vreau să transform aceste ultime rânduri scrise într-o 
mărturie a recunoștinței pe ca o simt față de părinții 
mei. Ei nu au studii superioare, însă sunt niște „părinți 
superiori”, întrucât m-au susținut și au făcut tot ce au 
putut ca eu și fratele meu să ne putem concentra pe 
educație, să ne dezvoltăm și să fim fericiți. 
 

Ionela Denisa NEAGOE – Șef promoție  
Facultatea de Litere 

 

∎ CUPRINS 



 CAMELIA GEORGIANA VOICA – Media 9,67 
 

 
 

Am început studiile în comuna natală, iar liceul l-am 
urmat în orașul Câmpina, Prahova, unde am reușit să 
mă descopăr ca persoană și să îmi identific și o latură 
umanistă, datorită profilului pe care l-am studiat. 

Încă din clasa a X-a, preocupările mele au fost 
îndreptate către domeniul dreptului, pentru simplul 
motiv că am participat în instanță la câteva procese 
și am fost plăcut surprinsă de cadrul formal și de 
modalitatea în care se soluționează în instanță o 
problemă ivită în viața cotidiană. 

Acestui imbold care m-a determinat să aleg 
Facultatea de Drept i s-a adăugat și o mică cercetare 
personală cu privire la legislație și la parcursul juridic 
în acest domeniu interdisciplinar. 

Primul semestru din facultate a fost total diferit 
față de așteptările mele, însă volumul mare de 
informații nu a reprezentat un impediment pentru a 
mă autodepăși. Ulterior, ceilalți ani de facultate au 
constituit un demers semnificativ în ceea ce privește 
cariera juridică, chiar dacă au fost presărați cu mult 
stres, oboseală, uneori chiar epuizare. Am reușit 
totuși să înlătur factorii de presiune care au apărut. 

Aș vrea să menționez  aici un citat din Proverbele 
lui Solomon: „În ochii nebunilor, căile lor sunt drepte, 
dar înțeleptul ascultă de sfaturi”. Este citatul după 
care m-am ghidat, iar prin aceste rânduri vreau să 
subliniez că sunt o persoană dornică să învețe lucruri 
noi, mai ales dacă acestea vin din partea unor 
persoane înzestrate cu înțelepciune. Prin „lucruri noi” 
trebuie înțeles atât informațiile utile domeniului 
profesional, cât și chestiuni ce țin de viața cotidiană 

și care mă ajută să mă dezvolt din punct de vedere 
intelectual. 

Pe viitor îmi doresc să mă înscriu într-un program 
de masterat, deoarece intenționez să continui 
cercetarea problemelor juridice, pe care să le 
aprofundez cu un doctorat, întrucât aspir să devin 
cadru didactic universitar. 

 

 
 

Toate acestea au venit din dorința de a putea 
împărtăși cu ceilalți tainele dreptului, precum și din 
faptul că sunt o persoană răbdătoare, capabilă să 
manifeste mult tact în abordarea problemelor ce-mi 
sunt deferite spre rezolvare. 

În viitorul apropiat voi susține examenul de 
admitere la Institutul Național al Magistraturii, căci 
îmi doresc să devin judecător. Această profesie este 
cea care dă imaginea justiției, chiar dacă judecătorul 
nu contribuie singur la realizarea acesteia, ci 
împreună cu ceilalți profesioniști ai dreptului. Tocmai 
de aceea am încercat pe parcursul timpului să 
manifest prudență în confruntarea cu ideile 
preconcepute și în primul rând am încercat să îmi 
dezvolt abilitatea de a discuta în detaliu cu cei 
implicați în aplicarea justiției pentru a le afla opiniile. 
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Numele meu este Silviu Boicu, am 21 de ani și sunt 
absolvent al Facultăți de Sociologie și comunicare, 
programul de studii Resurse umane.  

M-am născut în Brașov, oraș în care am urmat 
cursurile Colegiului Național „Unirea” profilul filologie 
bilingv engleză. Încă din adolescență am avut o 
înclinație spre lucrul cu oamenii. Această pasiune s-a 
născut odată cu înscrierea mea ca voluntar în cadrul 
Crucii Roșii Române, unde am avut oportunitatea de 
a activa timp de aproximativ patru ani de zile. Pe 
parcursul acestor ani am avut o implicare directă în 
proiecte prin care am ajutat persoane în nevoie, dar 
am avut și șansa de a coordona și forma alți 
voluntari. Aceasta activitate a fost determinantă 
pentru direcția pe care am urmat-o ulterior, respectiv 
management al resurselor umane. 

În anul 2017 am atins apogeul experienței mele din 
Crucea Roșie și am decis să urmez un nou traseu de 
dezvoltare personală și profesională, luând parte la 
proiectul „HowTo Trainings” - o companie 
specializată în furnizarea de servicii de training 
personalizate pentru companii. Alături de cei de la 
HowTo am susținut cursuri pe diverse teme pe întreg 
teritoriul țării pentru companii cu diverse domenii de 

activitate. Am luat parte la proiecte de amploare 
precum „Tabăra meseriașilor” din proiectul „Țara lui 
Andrei”, organizat de OMV Petrom, și am avut 
posibilitatea să pun în valoare conceptele pe care le-
am învățat în cadrul anumitor cursuri din facultate. 
Această colaborare continuă și în momentul de față.  

În anul 2018 m-am alăturat companiei RAP Tronic 
Process Engineering ocupând funcția de recrutor și 
îndeplinind mai multe sarcini specifice unui specialist 
de resurse umane pentru companie, având implicare 
directă în procese precum: recrutare, selecție, 
integrare, managementul performanțelor și training. 

 

 
 

Din anul 2019 m-am alăturat unui noi proiect 
numit Innovative Workforce Services (InWorkS), o 
companie specializată în furnizarea de servicii de HR 
de recrutare, selecție, integrare, organizare de 
training și teambuilding, payroll și administrare de 
personal și consultanță specifică pe problemele unei 
companii. În acest moment lucrez în cadrul aceste 
companii și sunt responsabil de partea operațională 
a acesteia.  

Sunt bucuros că lucrez în domeniul pe care l-am 
studiat în timpul facultății și că am șansa să pun în 
practică ceea ce am învățat în cei trei ani la 
programul de studii Resurse umane. 
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