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ACORDURI DE COLABORARE INTERUNIVERSITARE ROMÂNIA-CUBA 
  

În data de 9 februarie 2022, au fost semnate 12 
acorduri de colaborare între șapte universități din 
România și șase universități din Cuba.  

 

 
 

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al 
României în Republica Cuba, Theodora Magdalena 
Mircea, însoțită de rectori ai universităților din 
România: Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară din București, Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și Cinematografie 
„I.L.Caragiale”, București, Universitatea Transilvania 
din Brașov, Universitatea de Medicină, Farmacie, 
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 
Mureș, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a avut 
o întâlnire cu Ministrul Învățământului Superior din 
Cuba, Jose Romon Sabirido Loidi.  

Demersul a fost gândit în sprijinul cooperării la 
nivel de educație superioară dintre cele două state, 
iar discuțiile au evidențiat stadiul excelent al relației 
bilaterale în acest sector, precum și deschiderea 
pentru identificarea unor noi metode de cooperare.  

 
 

    
 

Prezenți la a XIII-a ediție a Congresului 
Internațional al Educației Universitare - 
Universidades 2022, rectorii români au semnat 12 
acorduri de colaborare cu Universitatea Havana, 
Universitatea Centrală „Marta Abreu de Las Villas”, 
Universitatea Agrară „Fructouso Rodriguez Perez”, 
Universitatea Matanza, Universitatea de Artă din 
Havana și Universitatea Tehnologică „Jose Antonio 
Echevenia”.  

 

 
 

Cu această ocazie, a fost adresată rectorilor 
cubanezi invitația de a vizita România, pentru un 
schimb de bune practici. 

 
Sinteză realizată de Victor BRICIU, 

Biroul de Marketing și Imagine 
Sursă: Ambasada României în Republica Cuba 
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PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ A STUDENȚILOR ȘI ABSOLVENȚILOR FEFSM LA JOCURILE OLIMPICE 
DE LA BEIJING 2022 
 

La ora la care scriu aceste rânduri încă mai sunt în 
desfășurare Jocurile Olimpice de la Beijing 2022, 
competiție la care au participat studenți și 
absolvenți ai facultății noastre. 

Această ediție, spre deosebire de celelalte de până 
acum, s-a desfășurat în condiții speciale. Această 
pandemie, însă, ne-a „împins” pe toți la unitate și 
solidaritate. Mă refer aici la completarea devizei 
acestei competiții Citius, Altius, Fortius, rostită 
pentru prima dată acum mai bine de 100 de ani de 
către întemeietorul Jocurilor Olimpice moderne, 
Pierre de Coubertin, deviza devenind Citius, Altius, 
Fortius – Communis (mai repede, mai sus, mai 
puternic – împreună). 

Astfel, împreună, sportivii români care au participat 
la cea mai importantă competiție din lume, au format 
o mare echipă. O echipă unită, o echipă sudată (cum 
ne place nouă să spunem). Chiar dacă am participat la 
discipline individuale (sanie, bob, schi fond, schi alpin, 
schi biatlon, schi sărituri, patinaj viteză), cele mai 
bune rezultate au fost rezultatele pe echipe. 

Ceea ce trebuie să subliniem încă o dată este 
faptul că, deși în țară nu dispunem de baze sportive 
adecvate sporturilor de iarnă, sportivii români se 
regăsesc între cei mai buni 100 de sportivi ai lumii. 
Ne înclinăm în fața acestora și avem tot respectul 

pentru munca lor și a celor de lângă ei (antrenori, 
colectiv tehnic și medical). 

În continuare scoatem în evidență câteva dintre 
rezultatele studenților și absolvenților noștri. 
 sanie: sportivi – Raluca Strămăturaru 

(portdrapel), Valentin Crețu, Marian Gîtlan, 
antrenori – Ioan Apostol, Eugen Radu, team 
leader – Sorina Țicu – locul 9 pe echipe; 

 bob: antrenor – Iulian Păcioianu – locul 16 bob 
două persoane; 

 schi alpin: sportiv – Maria Constantin – locul 45 
la slalom uriaș; 

 schi fond: antrenor – Daniel Borca – locul 18 pe 
echipe; 

 biatlon: sportiv – George Colțea – locul 89 – 20 km; 
 sărituri cu schiurile: sportivi – Daniela 

Haralambie – locul 19, Daniel Cacina – locul 46, 
antrenori – Florin Spulber, Adrian Comănescu; 

 patinaj viteză: sportiv – Mihaela Hogaș, antrenor 
– Bogdan Stănescu – locul 29. 

Susținem performanța! 
 

Conf. dr. Ioan TURCU, Decan  
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane 

Sursa foto: COSR 
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       Maria Constantin – schi alpin – FEFSM                                      George Colțea – schi biatlon – FEFSM 

 

 
Valentin Crețu, Raluca Strămăturaru, Marian Gîltan și Darius Lucian Șerban – sanie 



O NOUĂ ÎNTÂLNIRE A PARTENERILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI RENEWEUROPE 

 
Cu începere din 2020, Universitatea Transilvania 

din Brașov este partener în cadrul proiectului 
„Rediscovering „NewEurope” - On-Wheels summer 
school for Balkan/Central and Eastern Europe 
trans-border history and politics” (ReNewEurope), 
finanțat prin programul Erasmus+ Parteneriate 
strategice, nr. 2020-1-PL01- KA203-081999. 

 

 
 

Proiectul este condus de Universitatea din 
Varșovia, Polonia, iar partenerii din cadrul proiectului 
sunt: Universitatea Transilvania din Brașov, 
România, Universitatea din Zagreb (Sveuciliste U 
Zagrebu), Croația, Universitatea din Belgrad 
(Univerzitet U Beogradu), Serbia și Fundația PAX 
Rhodopica, Bulgaria.  

 

 
 

În ciuda tuturor provocărilor generate de 
pandemia de COVID-19, a patra întâlnire 
transnațională a partenerilor din proiect și a doua 
întâlnire față în față a avut loc la Brașov, în perioada 
27-28 ianuarie 2022. Întâlnirea a fost organizată și 

găzduită de Universitatea Transilvania din Brașov, la 
Aula „Sergiu T. Chiriacescu”. 

Participanții au discutat la întâlnirea de două zile 
despre managementul proiectului și aspectele 
financiare, au raportat progresul lucrărilor în cadrul 
rezultatelor intelectuale și au parcurs detalii 
referitoare la activitățile viitoare prevăzute în cadrul 
proiectului.  

 

 
 

Obiectivul principal al proiectului este de a 
dezvolta o abordare inovatoare, holistică și integrală 
în formarea atât a profesorilor și asistenților 
universitari, cât și a cercetătorilor și specialiștilor în 
vederea desfășurării unui program educațional în 
domeniul studiilor despre regiunea Balcanilor și a 
Europei Centrale și de Est prin intermediul unei școli 
de vară pe roți axată pe patru domenii, și anume: 

(1) Minorități și majorități; 
(2) Statul de drept și integrarea europeană; 
(3) Identitate și naționalism; 
(4) Politică și religie. 
Dacă sunteți interesați să aflați mai multe despre 

proiect, accesați pagina web:  
 http://reneweurope.wnpism.uw.edu.pl. 
 

Coordonator proiect din partea UNITBV, 
Conf. dr. Arabela BRICIU  

Facultatea de Sociologie și comunicare 
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INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH WEBINAR IN LANGUAGE AND CULTURE, A TREIA EDIȚŢIE 

 
Pe 18 ianuarie a avut loc cea de-a treia ediție a 

International Student Research Webinar in 
Language and Culture, o întâlnire pentru masteranzi 
și doctoranzi, organizată în parteneriat de 
Departamentul de Lingvistică teoretică şi aplicată 
din cadrul Facultății de Litere a Universității 
Transilvania din Braşov și Departamentul de Limba 
engleză de la Penza State University, Rusia, condus 
de profesor Tatiana Dubrovskaya, implicată direct în 
desfășurarea evenimentului. 

 

 
 

Anul acesta, ca element de noutate, la manifestare 
a participat și o studentă de la South Ural State 
University, Chelyabinsk, Rusia. Studenții de la cele 
trei universități au abordat în prezentările lor 
fenomene din discursul politic (blogul politic, 
interviul politic de televiziune, limbajul textelor 
legislative) și din sfera comunicării online 
(comunicare profesională, rețele sociale) care 
reflectă preocupările lor de cercetare.  

 

 
 

Fiecare prezentare a fost urmată de întrebări și 
discuții care au evidențiat interesul studenților 
privind modul în care limbajul este folosit pentru a 
sugera implicarea vorbitorului sau pentru a-i 
construi identitatea, în special în mediul virtual, 
pentru a manipula publicul prin intermediul 
televiziunii sau pentru a exprima ironie. 

Menționăm că manifestarea a fost organizată în 
cadrul acordului de cooperare care există între 
Universitatea Transilvania din Braşov și Penza State 
University. Ne bucurăm că aceasta a devenit deja o 
tradiție și sperăm să oferim studenților ocazia de a-
și prezenta cercetarea și în anii următori.  

 
Conf. dr. Raluca SINU 

Facultatea de Litere 
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PROIECT DE ANTREPRENORIAT SOCIAL ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

Pentru că antreprenoriatul social este destul de 
puțin cunoscut în rândul comunității UNITBV, o echi-
pă de cadre didactice din patru facultăți a înaintat 
Agenției Universităților Francofone (AUF) o propu-
nere de proiect pentru dezvoltarea cunoștințelor și 
abilităților în antreprenoriatul social. Proiectul a fost 
aprobat pentru finanțare, iar acesta s-a desfășurat 
pe mai multe etape începând din februarie 2021 și 
până în ianuarie 2022. 

 

 
 

Proiectul RESEAU (Responsabilitate și antre-
prenoriat social între echitate, apropriere și utilitate) 
a contribuit la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă ale Agendei 2030 și, în special, la 
obiectivele de dezvoltare durabilă SDG4 (educație de 
calitate) și SDG8 (muncă decentă și creștere 
economică). Mai precis, se poate afirma că prin 
acest proiect cadrele didactice și studenții au 
dobândit sau și-au consolidat competențele în 
antreprenoriatul social și dezvoltare durabilă.  

 

 
 

În cadrul proiectului au fost dezvoltate instru-
mente digitale de lucru în domeniu și au fost create 
și consolidate parteneriatele dintre universitatea 
noastră și partenerii economici și sociali cu activitate 
în acest domeniu. Pasul următor va consta din 

dezvoltarea de cursuri și programe de formare în 
domeniul antreprenoriatului social. 

 

 
 

Proiectul RESEAU a avut o puternică componentă 
interdisciplinară prin implicarea în activități de 
echipă a studenților coordonați de prof. dr. Luminița 
Pârv, conf. dr. Corina Silvia Micu, lector dr. Georgiana 
Burbea, prof. dr. Monica Răileanu Szeles, prof. dr. 
Gabriela Rățulea și conf. dr. Florin Nechita.  

 

 
 

Parteneri în organizarea excursiei de documentare 
de la Saschiz și Viscri din iulie 2021 și a Hackaton-
ului de antreprenoriat social din ianuarie 2022 au 
fost Fundația Mihai Eminescu Trust pentru 
activitățile din Viscri și Mălâncrav și Fundația Adept 
pentru cele din Saschiz. 

 
Conf. dr. Corina Silvia MICU 

Coordonator proiect RESEAU 
Conf. dr. Florin NECHITA 

Facultatea de Sociologie și comunicare 
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NOI COMPETENȚE DE PUNCȚIE BIOPSIE PROSTATICĂ TRANSPERINEALĂ GHIDATĂ ECOGRAFIC 
ȘI FUSION RMN 

 
În perioada 27-28 ianuarie 2022,  în cadrul Secției 

Urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Brașov, s-a desfășurat, sub coordonarea prof. dr. 
med. Ioan Scârneciu, cadru didactic al Facultății de 
Medicină din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov și dr. Laurian Maxim, cursul de puncție 
biopsie prostatică transperineală ghidată ecografic și 
fusion RMN.  

 

 
 

Clinica de Urologie din Brașov are o experiență 
vastă în efectuarea puncțiilor biopsie prostatică 
transperineală sub ghidaj ecografic, fiind singura din 
țară care efectuează acest tip de intervenție. 
Începând cu anul 2015, această procedură reprezintă 
standardul în diagnosticarea cancerului de prostată 
în cadrul clinicii, în această perioadă cumulându-se 
un număr de aproximativ 1.600 de cazuri biopsiate.  

 

 
 

De asemenea, aceasta este recomandată din 2021, 
în practica curentă, de către ghidurile Asociației 
Europene de Urologie (EAU). 

Cursul s-a bucurat de participare internațională 
prin prezența prof. dr. Mihai Florin Rădulescu din 

Germania și a apărut din dorința de a sprijini medicii 
urologi în dobândirea de cunoștințe teoretice și 
abilități practice avansate în efectuarea acestei pro-
ceduri, urmărind de asemenea diseminarea cunoș-
tințelor legate de aceasta colegilor din alte centre din 
România, pentru alinierea la Ghidurile EAU. 

 

 
 

La curs au participat medici specialiști și primari 
urologi din diferite centre din România, care au 
dobândit competențele necesare pentru efectuarea 
procedurii. 

 

 
 

Prin intermediul acestui curs Facultatea de 
Medicină contribuie la îmbunătățirea și dobândirea 
de noi competențe care îmbunătățesc tratamentul și 
managementul pacienților cu cancer de prostată, 
oferind un acces mai bun la îngrijiri de calitate. 

 

Asist. drd. Alexandru LĂCULICEANU 
Facultatea de Medicină 
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„DE VORBĂ CU...”  CONF. DR. ANDREEA NECHIFOR LA RADIO CAMPUS TRANSILVANIA 

 

 
 

Prin proiectul Radio Campus Transilvania reușim 
întotdeauna să evidențiem cele mai frumoase și 
interesante subiecte care îi vizează și atrag pe 
studenți și nu numai. Una dintre emisiunile cele mai 
difuzate este, fără îndoială, „De vorbă cu...”, un 
format de emisiune radio prin care ne dorim 
invitarea reprezentanților Universității Transilvania 
din Brașov și a altor personalități din diferite 
domenii de activitate, care fac lucruri deosebite.  

Am ales să invităm reprezentanți ai universității 
brașovene, deoarece mulți studenți sunt curioși să 
afle cât mai multe detalii legate de mentorii și 
dascălii noștri. La o nouă ediție a emisiunii din data 
de 2 decembrie 2021, am avut-o ca invitată pe conf. 
dr. Andreea Nechifor, din cadrul Facultății de Litere.  

Studiul Literelor la Brașov reprezintă o experiență 
fundamentală de formare personală și profesională 
și o deschidere către lume. Lectura sistematică a 
marilor cărți conduce la cunoașterea sinelui și a 
societății, iar studiul limbilor străine permite 
comunicarea cu ceilalți și oferă acces la pluralismul 
umanității. Facultatea este un mediu vibrant, cu 
evenimente permanente în care se realizează 
întâlniri memorabile cu minți creatoare din întreaga 
lume. 

 
 

Discuția a abordat diverse arii de interes, printre 
care regăsim meseria de dascăl, dar și componenta 
de cercetare, extrem de importantă. Astfel, am 
reușit să aflăm de la doamna conferențiar că 
cercetarea este acea componentă ce are rolul de a 
întregi latura didactică. Am discutat despre cele mai 
noi proiecte ce sunt în derulare în cadrul facultății și 
ne-am oprit asupra unui concept extrem de 
interesant, și anume - gamification în educație. 
Gamification, în contextul educațional, reprezintă 
practica de a utiliza elemente și tehnici de tip joc în 
contexte reale de non-joc, având ca scop creșterea 
angajamentului și motivarea elevilor și a studenților, 
captarea interesului lor pentru a continua învățarea 
și astfel, generând rezultate cu impact pozitiv în 
comportamentul lor din clasă. Cu toate că jocurile, în 
general, sunt în prezent utilizate adesea în mediile 
educaționale, aceste tehnici de includere a ideii de 
gamification în proiectarea curriculară sunt de abia 
la început în România. 

Un alt aspect important și încurajator, descoperit 
în timpul discuției, este faptul că asocierea 
cunoașterii limbii engleze încă de când suntem mici 
cu alte aspecte ale educației ne face să nu ne mai 
numim perfect beginners, deoarece încă de la prima 
oră de limbă engleză putem citi, rosti și înțelege 
noțiunile predate. 

La finalul discuției, am vorbit despre parcursul în 
alegerea profesiei. Drumul pe care îl face profesorul 
în cariera sa este plin de provocări, sacrificii și 
întâmplări neprevăzute. A fi profesor presupune un 
întreg proces, un ansamblu de componente: cea 
didactică, de cercetare și administrativă. Ei bine, 
componenta didactică este cea mai plăcută, 
momentul în care te dedici cu totul meseriei alese.  

 
Arina-Codrina TACU,  

Radio Campus Transilvania  
studentă anul III, Comunicare și relații publice 

∎ CUPRINS   



„DE VORBĂ CU...” PRIMA GENERAȚIE RADIO CAMPUS TRANSILVANIA 
 

 
 

Prin proiectul Radio Campus Transilvania reușim 
întotdeauna să evidențiem cele mai frumoase și 
interesante subiecte care îi vizează și atrag pe 
studenți și nu numai. Una dintre emisiunile cele mai 
difuzate este, fără îndoială, „De vorbă cu...”, un 
format de emisiune radio prin care ne dorim 
invitarea reprezentanților Universității Transilvania 
din Brașov și a altor personalități din diferite 
domenii de activitate, care fac lucruri deosebite.  

Radio Campus Transilvania (RCT) i-a avut invitați 
în cadrul emisiunii „De vorbă cu...” pe Eduard Dodoi, 
Adina Milea, Filip George Pircan și Cătălin Goran, toți 
aceștia făcând parte din generația fondatoare a RCT. 
Despre ce și cât a însemnat pentru ei RCT, despre 
experiențe, nostalgii, prietenii și amintiri, despre 
toate acestea am putut discuta împreună cu ei preț 
de câteva ore.  

 
 
 

Ca toate începuturile, nu a fost ușor pentru ei să 
demareze un proiect dedicat studenților, un nou 
radio plin de energie și acel strop de noutate care îți 
poate da fiori.  

Din 2015 aventura RCT continuă să se audă în 
difuzoarele ascultătorilor. Ce a presupus întreaga 
aventură? O prietenie frumoasă și solidă, iar 
motivația a fost aceea de a face ca spiritul 
studențesc să strălucească la UNITBV. Tocmai 
atunci când nu alergi să faci lucruri pentru propriul 
interes, ci mai degrabă să faci lucruri cu și pentru 
alții, abia atunci ajungi să spui că merită, că este 
valoros și semnificativ. Implicarea nu trebuie să 
lipsească din ceea ce tu consideri că merită sau 
contează pentru tine.  

Radio Campus Transilvania este locul în care vocea 
ta poate fi auzită și în care un vis studențesc poate fi 
dus mai departe. Este un hub creativ care îi unește 
pe studenți și care te ajută să îți dezvolți pasiunile și 
chiar abilități în domeniul în care vrei să te dezvolți, 
să te perfecționezi. 

Radio Campus Transilvania a fost și este despre 
oameni! 

 

Arina-Codrina TACU,  
Radio Campus Transilvania  

studentă anul III, Comunicare și relații publice 
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CHAMBER JAZZ – BORDERLINE 
 

Trioul Lucian Ban (pian), Louis Sclavis (bass 
clarinet) și Moritz Baumgärtner (tobe) a prezentat 
sâmbătă, 11 decembrie 2021, la Centrul 
Multicultural, Borderline, al doilea eveniment din 
seria Chamber Jazz la Universitatea Transilvania din 
Brașov. 

 

 
Louis Sclavis este una dintre figurile cheie ale jazz-

ului european din ultimele patru decenii. Pentru 
contribuția sa, a primit numeroase premii și aprecieri 
precum premiul Django Reinhardt 1988, First Prize 
la Bienala de la Barcelona în 1989, British Jazz 
Award Best Foreign Musician 1991, Django D’Or 
Best Jazz Album of the Year 1993 și Grand Prix 
Sacem 2009. 

Pianistul, compozitorul și aranjorul Lucian Ban, 
originar din Cluj-Napoca, activează la New-York, 
unde este liderul mai multor grupuri (Tuba Project, 
Elevation, Blacksalt, Oedipe Redux), toate implicând 
muzicieni de prim rang, recunoscuți în întreaga 
lume.  

 
 

A editat 16 albume sub nume propriu, iar în 2013 
albumul Transylvanian Concert, realizat în duo cu 
violistul american Mat Maneri, îi aduce consacrarea 
internațională.  

Moritz Baumgärtner este unul dintre cei mai 
aclamați și apreciați bateriști din noua generație a 
jazz-ului german. Născut în 1985, numele lui Morits 
Baumgärtner apare deja pe mai mult de 40 de 
albume, colaborând cu muzicieni precum Tony 
Malaby, Ralph Alessi, Bob Stewart, Kurt 
Rosenwinkel, John Hollenbeck etc. 

La discuția liberă care a avut loc la sfârșitul 
concertului, moderată de Adrian Lăcătuș, directorul 
Centrului Multicultural, a participat și Andrei Țărnea, 
director general al Departamentului Comunicare și 
Diplomație Publică din Ministerul Afacerilor Externe. 
Pornind de la modul în care ia naștere un trio de 
jazz, continuând cu afinitățile care aduc la un loc 
muzicieni din locuri și generații diferite, discuția s-a 
îndreptat apoi spre planurile de viitor ale artiștilor 
invitați și s-a încheiat cu întrebările și aprecierile 
publicului prezent. 

 

Anca PAPANA 
Centrul Multicultural al Universității Transilvania 
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ALUMNI DE SUCCES – IOANA MOAȘA 
 

Ioana Moașa a absolvit Facultatea de Sociologie și 
comunicare, cu specializarea Comunicare și Relații 
Publice, în anul 2014.  

 

 
 

Timp de trei ani s-a implicat în proiectele PRIME 
Brașov, fosta asociație locală a studenților la 
Comunicare, unde a coordonat departamentul de PR. 
Ulterior, a devenit președintele asociației, făcând 
astfel și primii pași în a înțelege mai bine industria de 
marketing și comunicare din România. De asemenea, 
Ioana a acceptat și provocarea Erasmus, beneficiind 
de o mobilitatea de practică de trei luni la filiala din 
Varșovia a celebrei agenții de publicitate Publicis. 

În 2014 Ioana a plecat în București, unde a urmat 
masterul de Campanii în PR și Publicitate din cadrul 
Universității din București și a obținut primul job în 

Iorga 13, în clădirea albă cu tradiție în publicitatea 
românească, în rolul de Jr. PR Officer la agenția de 
advertising Publicis România.  

În 2016, a urcat două etaje în Iorga 13 și a început 
călătoria în MSL The Practice, agenția de PR a 
grupului Publicis în România, una dintre cele mai 
mari și mai premiate agenții de PR din țară. Ca PR 
Specialist și ulterior Communication Manager în 
departamentul de Corporate Communication al 
agenției, Ioana a lucrat în campanii de poveste (și 
unele dintre campaniile și proiectele ei de suflet!) 
pentru clienți din industrii diverse, de la McDonald’s, 
Burger King și PENNY, la MedLife sau Enel. 

După cinci ani în Iorga 13, curiozitatea și un grup 
fain de oameni au adus-o pe Ioana în lumea 
fotbalului, ca voluntar și ulterior Spectator 
Communication Coordinator în cadrul echipei de 
organizare a turneului EURO 2020 la București.  

Însă comunicarea corporate cu provocările și 
specificul ei a rămas principala sursă de entuziasm 
profesional a Ioanei, iar în prezent, de aproape doi 
ani, este Corporate Communication Manager pentru 
Unilever în regiunea Europei Centrale și de Sud.  
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