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Elitele se formează și în școală.  
Noul număr al Newsletter-ului Universității Transilvania 

din Brașov este un adevărat catalog de prezentare a celor 
mai valoroși studenți brașoveni, a celor care sunt șefii de 
promoție din anul universitar 2021-2022, prin relatările lor 
personale. În data de 24 iunie 2022, la Aula Universității 
Transilvania din Brașov, într-un cadru festiv și în prezența 
decanilor și a prodecanilor celor 18 facultăți, am putut 
asista la Gala șefilor de promoție 2022, mai precis studenții 
de la ciclul de licență care au obținut cea mai mare medie 
multianuală în cadrul facultăților absolvite.  

Aceștia se prezintă acum 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. Această 
performanță, de a fi prima/ primul într-o generație în care 
competiția a fost, cel mai probabil, foarte acerbă, este 

dovedită de mediile lor de absolvire și valorificarea 
cunoștințelor din anii facultății, atât din punct de vedere 
personal, cât și profesional. 

Numărul studenților de elită ai universității este însă, 
suntem convinși, mult mai mare, iar de-a lungul următorilor 
ani, catalogul elitelor de la UNITBV pe care l-am inaugurat 
în 2020 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 

 

Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU 
Prorector cu studenții și legătura cu mediul economic și 

socio-cultural 
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RADU ALEXANDRU BEJINARIU – Media 9,81 
 

 
Să mă prezint. Sunt Radu. Radu Alexandru Bejinariu. 

Inginer, proaspăt absolvent al Facultății de Inginerie 
mecanică, specializarea Autovehicule Rutiere. M-am 
născut într-un orășel de provincie, Bârlad, județul 
Vaslui, în urmă cu 23 de ani, într-o familie de ingineri. 

Am parcurs cu brio toate etapele educației - școala 
generală, gimnazială, liceală cu specializarea mate-
matică – informatică, obținând rezultate foarte bune. 
În ultimii patru ani am urmat cursurile de zi din cadrul 
Facultății de Inginerie mecanică, fiind șef de grupă. 

Performanța de a fi primul, într-o serie în care am 
fost mulți competitori, a fost strânsă. 

Pe tot parcursul educațional, am întâlnit persoane 
minunate de la care am învățat tot ceea ce știu azi, m-
au sprijinit și încurajat, am primit multe sfaturi bune. 
Le mulțumesc tuturor pe această cale, datorându-le o 
parte importantă din formarea mea. Le sunt 

recunoscător și părinților, care au fost alături de mine 
permanent, pentru tot sprijinul acordat. 

Îmi place să fiu mereu elegant, îmbrăcat frumos, 
sunt la curent cu tot ce înseamnă modă. Investesc 
mult timp atunci când eticheta o cere. Uneori, când 
timpul îmi permite, mai fac drumeții cu prietenii. 

Sunt o fire ambițioasă, muncitoare și de aceea 
doresc să mă înscriu și la programul de master din 
cadrul facultății noastre. Mi-am dorit să fiu șef de 
promoție și, iată, am reușit. 

Doresc să închei cu următorul citat: „Niciodată nu 
înceta să înveți, pentru că viața nu încetează niciodată 
să îți dea lecții”. 

 
Radu Alexandru BEJINARIU 

Șef promoție  
Facultatea de Inginerie mecanică 

 

          
 

∎ CUPRINS



TONI MARIAN PERJU – Media 9,89 
 

 
 

Mă numesc Toni Perju, absolvent al Facultății de 
Inginerie tehnologică și management industrial, spe-
cializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov. M-am născut la 
Bârlad și am urmat pregătirea școlară în cadrul Colegiului 
Național Gheorghe Roșca Codreanu din același oraș. Am 
fost „adoptat” de către Brașov în urmă cu patru ani, fiind 
luat sub aripa colegilor mai mari, întâlniți în căminele 
studențești, acolo unde mi-am petrecut acești ani - cei 
mai frumoși din viața mea. 

Pasiunea pentru tehnologie a apărut încă din ciclul 
gimnazial când am reușit să obțin locul al II-lea în 
cadrul olimpiadei naționale de educație tehnologică, 
etapa pe țară. Liceul l-am început cu dorința de a 
deveni un viitor medic, însă dragostea pentru mate-
matică, fizică și domeniile tehnice m-au determinat să 
iau cea mai bună decizie pentru mine în ceea ce 
privește admiterea la facultate. 

Așa cum am menționat anterior, mare parte din 
studenție am avut alături oameni minunați, colegi mai 
mari care au avut grijă să înțeleg ce înseamnă 
studenția: am mâncat, am dormit, am râs, am plâns 

împreună. Nu am cum să uit primul semestru de 
facultate, atunci când gurile rele nu au lipsit; îmi fă-
cusem bine înțeleasă intenția de a deveni cel mai bun, 
de a urca la finalul studiilor pe scenă pentru a-mi 
reprezenta facultatea, chiar dacă multe voci spuneau: 
„crezi că aici mai ești la liceu?”. Tot ce puteam să spun 
în apărarea mea era promisiunea de a încerca acest 
lucru, iar acum sunt în centru, înconjurat de cei mai 
buni dintre cei buni. Am început să capăt tot mai multă 
încredere după prima sesiune, atunci când rezultatele 
au fost doar cu două cifre. 

Drumul meu nu se va încheia aici, urmează să par-
curg și studiile de master în cadrul aceleiași facultăți, 
dar și pe cele doctorale în studii inginerești. Pe această 
cale doresc să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice 
care au contribuit la formarea mea, am ajuns aici 
datorită implicării de care au dat dovadă. 

 
Toni Marian PERJU  

Șef promoție  
Facultatea de Inginerie tehnologică și 

management industrial 
 

 
 

∎ CUPRINS 

  



MONICA ELENA SIN – Media 9,87 
 

 
Mă numesc Monica Elena Sin, am 23 de ani și recent 

am absolvit Facultatea de Știința și ingineria 
materialelor a Universității Transilvania din Brașov, în 
cadrul specializării Ingineria securității în industrie. 

M-am născut în data de 9 februarie 1999 în 
municipiul Brașov și am crescut în frumosul sat 
Cuciulata, din județul Brașov. Aici am urmat școala 
gimnazială, perioadă în care am descoperit și mi-am 
cultivat iubirea și aprecierea față de obiceiurile spe-
cifice zonei. Părinții au observat atracția mea față de 
tradițiile strămoșești și cultură, în general, și mi-au 
oferit oportunitatea de a urma ore de canto popular. 

Am absolvit liceului „Șt. O. Iosif” din Rupea, profilul 
de Matematică-Informatică, fiind o pasionată a 
științelor exacte. În cadrul acestui liceu am avut 
norocul să am parte de profesori dedicați, care m-au 
sprijinit și sub îndrumarea cărora am participat la 
diverse concursuri de matematică și fizică. 

Am ales să urmez această facultate sub îndrumarea 
fratelui meu mai mare care a absolvit aceeași 
facultate, însă altă specializare. Acest program de 

studii m-a atras datorită faptului că atenția este 
concentrată în jurul sănătății și securității lucrătorului. 
Ca și în cadrul liceului, am avut norocul să am parte de 
profesori dedicați și răbdători, care prin îndrumarea 
oferită m-au ambiționat să învăț și să obțin aceste 
rezultate, iar pe această cale aș dori să le mulțumesc. 

În timpul meu liber îmi place să călătoresc și să 
cunosc locuri noi, atât în țara noastră minunată, cât și 
din afara ei.  

Îmi voi continua studiile tot în cadrul Facultății de 
Știința și ingineria materialelor, în cadrul programului 
de masterat Ingineria securității și sănătății în muncă. 

 
Monica Elena SIN  

Șef promoție 
Facultatea de Știința și ingineria materialelor 

 

                 
 

∎ CUPRINS 
 

 
  



SEBASTIAN PICU – Media 9,77 
 
 

 
Mă numesc Sebastian Picu și sunt proaspăt absol-

vent al Facultății de Inginerie electrică și știința 
calculatoarelor, specializarea Robotică. M-am născut 
la data de 7 mai 1999 și locuiesc în comuna 
Dumbrăvița, județul Brașov. Ciclul primar și cel 
gimnazial le-am urmat la Școala Gimnazială 
Dumbrăvița. În ceea ce privește studiile liceale, am 
fost elev al Colegiului „Nicolae Titulescu” Brașov, 
profilul real, Matematică - Informatică, intensiv 
Informatică. În timpul liceului mi-a plăcut informatica 
și am luat decizia să continui la o facultate al cărei 
profil să-mi permită să pun în aplicare progra-
marea, așadar am optat pentru specializarea 
Robotică, la care am fost admis.  

Anii studenției au fost cei mai frumoși ani, deși au 
fost destul de dificili, deoarece am frecventat cursurile 
facultății ca navetist, și în plus a apărut pandemia. În 
anii studenției, în timpul liber am început să practic 
sportul parașutism, iar în momentul de față am un 
număr de 37 de salturi.  

În timpul facultății am obținut rezultate bune, 
acestea fiind răsplătite prin bursa de merit, fapt 
pentru care doresc să mulțumesc universității. Bursa 
reprezintă o motivație în plus pentru care merită să 
obții note bune. În anul IV, pe baza cunoștințelor 
acumulate în anii anteriori, am reușit să realizez 
proiectul de diplomă cu tema „Controlul automat al 
unei parașute (pentru parașutarea obiectelor)”, iar cu 
acesta am obținut nota 10 la licență, dar și premii 
importante la AFCO și SCSS.  

Cunoștințele acumulate în facultate, împreună cu 
toate experiențele dobândite, au încununat succesul 
meu, de care mă bucur în prezent de un loc de muncă 
în domeniu.  

Sebastian PICU  
Șef promoție  

Facultatea de Inginerie electrică și știința 
calculatoarelor 

 

     
 

∎ CUPRINS 

  



VASILE ALEXANDRU PETER – Media 9,77 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mă numesc Vasile-Alexandru Peter și am absolvit 
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere, în 
cadrul programului de studii Silvicultură.  

Sunt născut la data de 6 martie 2000, într-un sat din 
Maramureșul istoric și anume Săcel, o localitate aflată 
la poalele Munților Rodnei. Ambii părinți lucrează în 
străinătate încă de când am fost mic, iar după 
împlinirea vârstei de 18 ani, am urmat și eu drumul 
străinătății în perioada vacanței de vară. 

Încă de mic am avut pasiunea pentru pădure și 
îngrijirea ei, chiar dacă nu am pe nimeni în familie care 
lucrează în acest domeniu. Astfel, după terminarea 
Școlii Gimnaziale Săcel, am urmat cursurile Colegiului 
Silvic Transilvania Năsăud, un liceu renumit în privința 
pregătirii viitorilor tehnicieni silvici - unde am reușit să 
fiu șef de promoție. Dorind să îmi aprofundez 
cunoștințele în acest domeniu am ales să urmez 
cursurile Facultății de Silvicultură și exploatări 
forestiere din Brașov, o facultate etalon în pregătirea 
inginerilor silvici, fiind și în prezent cea mai renumită 
facultate din țară și din estul Europei în acest 
domeniu.  

Încă din primul an de facultate, mi-am dat seama că 
nu puteam alege o facultate mai potrivită pentru 

pasiunile și visurile mele, hotărând să fiu și aici cel mai 
bun. În timpul facultății am ales să mă implic în toate 
activitățile posibile astfel încât, în prezent, stăpânesc 
aproape toate cunoștințele teoretice și practice 
pentru a fi un inginer bun.  

În anul IV de studiu am ales să-mi prezint tema de 
licență și la competiția AFCO unde am reușit să câștig 
premiul AFCO, tema abordată fiind un subiect de 
foarte mare actualitate în ceea ce privește schimbările 
climatice și rolul pădurilor în aceste situații. 

Doresc să continui studiile de masterat tot în cadrul 
acestei facultăți, și în același timp, doresc să lucrez  în 
domeniu, pentru a-mi înbunătăți și abilitățile practice. 
În viitor doresc să mă implic în toate activitățile ce țin 
de oferirea unei imagini mai bune acestui domeniu, 
destul de blamat în ultima perioadă. 

Le sunt recunoscător tuturor persoanelor care m-au 
susținut până acum, mai ales părinților care mi-au 
oferit toată încrederea și susținerea în calea pe care o 
urmez și știu că nu aș fi reușit să ajung persoana de 
azi fără ei. De asemenea, sunt recunoscător tuturor 
profesorilor care și-au dedicat timpul pentru ca noi, 
studenții, să acumulăm cele mai folositoare informații 
legate de viață și de profesie. 
 

Vasile Alexandru PETER  
Șef promoție 

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere 
 

 
 

∎ CUPRINS 
 



ANDREI URSACHI – Media 9,80 
 

 
Numele meu este Andrei Ursachi, un nume primit pe 

data de 10 august 1999, atunci când m-am născut. 
Sunt din Vicovu de Sus, județul Suceava și vin dintr-o 
familie de meșteri dulgheri, în care lemnul a ocupat 
mereu un loc important fiind  prelucrat și pus în 
valoare prin diferite lucrări. 

Încă din copilărie am fost interesat de ceea ce lucrau 
tatăl cu bunicul meu prin atelier și împreună cu fratele 
meu mai mare ne găseam mereu de lucru alături de ei. 
Cu trecerea timpului și a anilor am devenit tot mai 
pasionat de prelucrarea lemnului; cum terminam 
orele de la școală, mă întorceam acasă și fugeam în 
atelier la tata. Astfel, după absolvirea Liceului 
Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, profilul 
Matematică - Informatică, am știut exact ce studii 
universitare îmi doresc să urmez, iar aceste studii le 

puteam urma într-un singur loc: Universitatea 
Transilvania din Brașov. 

Începând studiile în 2018 la unica facultate din țară 
pe acest domeniu, Facultatea de Design de mobilier și 
inginerie a lemnului, specializarea Ingineria și 
Designul Produselor Finite din Lemn, am reușit să o 
termin cu bine în anul 2022. 

Cei patru ani de studenție vor rămâne mereu cea 
mai frumoasă perioadă din viață. Și aici aș dori să 
menționez o parte din activitățile desfășurate în acest 
timp, în cadrul facultății: festivalul cultural 
Etnovember, unde am legat prietenii de neuitat; 
evenimentul AFCO și SCSS care le oferă studenților 
ocazia să își prezinte ideile inovative. La aceste 
evenimente științifice am participat cu un ansamblu 
de pergolă la care am introdus un nou sistem metalic 
de fixare a stâlpilor de lemn în beton. 

Cadrele didactice întâlnite sunt persoanele care m-
au încurajat mereu să îmi expun punctul de vedere și 
m-au ajutat să îmi prezint ideile noi legate de lemn pe 
care le am. Astfel, vreau ca pe viitor să mă specializez 
cât mai mult în domeniul construcțiilor din lemn. 

Andrei URSACHI  
Șef promoție  

Facultatea de Design de mobilier și inginerie a 
lemnului  

 
∎ CUPRINS 



GEORGIANA BANU – Media 9,45  
 

 
Mă numesc Georgiana Banu și m-am născut în 

Poiana Mărului, județul Brașov, sau cum îmi place mie 
să spun, „la poalele munților Piatra Craiului”. 

Încă de mică am încercat tot felul de activități, 
tocmai pentru a mă ajuta să răspund la renumita 
întrebare: „Ce vrei să devii când vei fi mare?”. Astfel, 
am colindat puțin țara de la 10 ani cu chitara-n brațe, 
apoi am cochetat și cu dansul, cu un grup de dansatori 
de muzică populară, să duc tradițiile comunei mele 
mai departe. La olimpiadele de limba română nu 
lipseam, îmi plăcea să mă joc cu cuvintele și să 
compun poezii, în special. Timpul a trecut rapid, 
întrebarea încă era lipsită de răspuns, iar eu deja 
absolvisem Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu” 
din Zărnești și trebuia să aleg o facultate care să-mi 
deschidă porțile unei meserii frumoase și de viitor. 
După o serie de antrenamente sportive și încercări de 
a învăța istorie pentru admiterea la Academia de 
Poliție din București, mi-am dat seama că nici această 
meserie nu mă definește. Astfel, o idee spontană 
apărută într-o secundă mi-a schimbat complet 
viitorul și am aplicat la Facultatea de Construcții din 
Brașov.  

Studenția a fost pentru mine cea mai frumoasă 
etapă, am avut parte de o mulțime de experiențe și am 
rămas cu amintiri frumoase. Am văzut ce înseamnă 
„viața la cămin”, mi-am făcut prieteni care mai târziu 
mi-au devenit a doua familie și care mi-au fost alături 
atât la petreceri și distracție, cât și în nenumăratele 
nopți nedormite din sesiunile de examene.  

Facultatea aceasta m-a învățat seriozitatea, 
decența și responsabilitatea, pe care le aplic în activi-
tatea zilnică. Am avut privilegiul de a fi îndrumată de 
profesori dedicați, care mi-au oferit motivația de a 
căuta mereu performanța. 

După patru ani de muncă și obstacole, am devenit 
un mic inginer timid, dar cu un mare potențial. 
Povestea mea va continua, printre miliardele de 
povești din jurul nostru, iar procesul de învățare nu se 
va sfârși niciodată, mai ales în acest domeniu. 

 
Georgiana BANU  

Șef promoție  
Facultatea de Construcții 

           
 

∎ CUPRINS 



ANA - MARIA MANOLICĂ – Media 9,74 
 

 
Mă numesc Ana - Maria Manolică și sunt absolventă 

a Facultății de Alimentație și turism, specializarea 
Controlul și Expertiza Produselor Alimentare. 

M-am născut în Brașov la data de 16 august 1999. 
La vârsta de 9 luni, din dorința mamei, ne-am întors în 
satul ei natal, Măneciu - Ungureni, județul Prahova. 
Un sat de poveste, unde am avut cea mai frumoasă 
copilărie. În familie am învățat că indiferent ce voi 
ajunge în viață să nu uit să fiu OM și să nu uit niciodată 
de unde am plecat. 

Am urmat ciclul primar și gimnazial la Colegiul 
„Ferdinand I” din Măneciu. Încă din clasele școlii 
generale mi-am dat seama că sunt atrasă de chimie 
și biologie. În anul 2018 am absolvit Colegiul Național 
„Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, specializarea 
științele naturii. 

În urmă cu patru ani, am pășit pe holurile corpului R 
ale Facultății de Alimentație și turism cu speranță, 

bucurie și multă încredere într-o lume complet 
necunoscută, dar pe care eram nerăbdătoare să o 
descopăr. 

Am avut materii frumoase, interesante și foarte 
utile atât pentru un viitor inginer, cât și pentru viața de 
zi cu zi. 

În tot acest timp am participat la diverse sesiuni de 
comunicări științifice studențești, dar și la două ediții 
ale AFCO la Universitatea Transilvania din Brașov. 

Îmi place să călătoresc, să citesc și să descopăr în 
permanență lucruri și locuri noi. 

În toamnă voi începe studiile de masterat tot în 
cadrul Universității Transilvania din Brașov. Îmi doresc 
să aprofundez tot ceea ce am studiat de-a lungul celor 
patru ani de licență și să profesez în domeniul în care 
m-am pregătit. 

Vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor care cu 
devotament m-au format și m-au sprijinit zi de zi în 
toți acești ani. De asemenea, sunt recunoscătoare 
familiei pentru tot efortul și toată susținerea pe care 
mi le-au oferit. 

Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am realizat 
până în momentul de față, am câștigat multe: 
cunoștințe valoroase, prieteni pe viață și experiențe 
de neuitat. 

 
Ana - Maria MANOLICĂ  

Șef promoție  
Facultatea de Alimentație și turism 

 
∎ CUPRINS 

 



ANDREEA DANIELA GHEORGHE – Media 9,94 
 

Eu sunt Andreea-Daniela Gheorghe și pentru cine 
este curios să mă cunoască, îl invit să citească aceste 
rânduri. 

Când spun că ziua de 20 octombrie din ultimul an al 
mileniului trecut a fost o adevărată sărbătoare, nu 
exagerez deloc. Atunci am apărut eu pe lume, un copil 
mult așteptat în familia Gheorghe, mai bine zis o 
minune la care puteai doar să visezi; atât de mult și-
au dorit părinții mei un copil.  Și tot atât de mult m-au 
iubit, mă iubesc și mă vor iubi, pe mine și pe sora mea, 
Ștefania, de care suntem cu toții foarte mândri. 

Am copilărit în Predești, un sat mic și liniștit din 
județul Prahova. În liceu am studiat la „Colegiul 
Național Alexandru Ioan Cuza”, din Ploiești, iar când a 
venit vremea să mă înscriu la facultate, am luat 
decizia să urmez cursurile Facultății de Design de 
produs și mediu, specializarea Inginerie Medicală. 

Pot spune cu mâna pe inimă că a fost cea mai bună 
alegere pe care o puteam face la acel moment. De ce? 
Pentru că ceea ce avea să urmeze m-a format pe mine 
ca om, mi-a oferit încredere și speranță și m-a învățat 
să nu mă opresc niciodată din a cere mai mult de la 
mine. 

Anii de studenție mi-au adus independență, dar și 
responsabilitate. Mi-au oferit prieteni pe viață, clipe 
de neuitat, dar și marea iubire. 

M-am bucurat de toate aceste aspecte ce-mi 
hrănesc sufletul, și am profitat la maximum și de 

oportunitățile de dezvoltare pe care le-am descoperit 
odată ajunsă aici. 

Încă din anul I am participat la competiții interna-
ționale precum EBEC, alături de colegii mei, competiții 
la care am obținut și premii. Am fost angrenată în 
proiecte din cadrul facultății, concursuri, sesiuni de 
comunicări științifice și activități de voluntariat, dând 
dovadă de un spirit de echipă bine dezvoltat, 
capacitate de adaptare și calitatea de a fi studentă 
ambițioasă și perseverentă. 

De asemenea, am încercat de-a lungul timpului să 
iau contact cu mediul economic și să mă familiarizez 
cu cât mai multe domenii conexe ingineriei. 

Sunt o tânără cerebrală, receptivă și foarte 
implicată. Îmi place să dau tot ce pot când vine vorba 
de activitățile la care iau parte.  

Chiar dacă am ales un domeniu ingineresc, nu am 
uitat nici de latura mea sensibilă și de pasiunile mele. 
Iubesc natura și îmi place să pictez - o ocazie numai 
bună să aleg un așa oraș de vis. Pe viitor, îmi doresc 
să las viața sa mă surprindă, să mă provoace și să mă 
învețe. Iar celor ce au citit până la final, le dau același 
sfat! Și să nu vă pierdeți niciodată încredea în voi! 
 

Andreea Daniela GHEORGHE 
Șef promoție  

Facultatea de Design de produs și mediu 
 

  
 

∎ CUPRINS 
 
  



CRISTINA GABRIELA GAVRILĂ – Media 9,93  
 

 
Mă numesc Cristina Gabriela Gavrilă, proaspăt 

absolventă a Facultății de Matematică și informatică, 
iar în ultimii trei ani, ziua de 1 octombrie a avut pentru 
mine o dublă semnificație - începerea anului 
universitar, dar și ziua mea de naștere.   

Născută în anul 2000 la Brașov, bazele 
cunoștințelor mele au fost puse la Școala Gimnazială 
Nr. 30, unde mi-am descoperit ambiția și spiritul 
competitiv. Am absolvit apoi Colegiul Național „Andrei 
Șaguna” și am ales să urmez studiile la Universitatea 
Transilvania din Brașov, deoarece prin interacțiunile 
avute la cercul de excelență de matematică și la ziua 
porților deschise, am descoperit o instituție în care 
studenții sunt încurajați să se implice în dezvoltarea 
campusului și sunt susținuți în ideile lor. 

Acest aspect s-a confirmat odată cu începerea 
studiilor, astfel că, din dorința de a mă perfecționa și a 
dobândi experiența necesară în domeniul informaticii, 
eu absolvind un profil de științele naturii, m-am înscris 
în grupul Transilvania Star Group (TSG) la finalul 
primului semestru din anul I. Am descoperit aici un 
grup de studenți, care, cu susținerea conducerii, au 
reușit să digitalizeze procese importante din 
universitate, poate nu la nivelul unor profesioniști, dar 
cu siguranță întotdeauna bine-intenționați și deschiși 

la sugestii de îmbunătățire. Proiectul principal în care 
am fost implicată este dezvoltarea aplicației de mobil 
Student@UniTBv, unele din noile funcționalități 
adăugate făcând parte și dintr-un proiect selectat în 
cadrul competiției Fii în centru! 

De asemenea, am dorit să îmi extind cunoștințele și 
într-un mediu profesionist din industria brașoveană, 
motiv pentru care la finalul anului I-am ales să particip 
la Școala de Vară organizată de compania Siemens 
Industry Software, alături de care am continuat 
colaborarea pe parcursul anului II, urmând ca în anul 
III să devin angajată part-time, pentru a mă putea 
concentra asupra studiilor și a proiectului de licență. 

Cu prilejul dezvoltării acestui proiect, am participat 
atât la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești, 
unde am obținut prima mențiune, cât și la 
evenimentul AFCO, unde am avut șansa să primesc 
feedback important din partea companiilor partici-
pante. Mai mult, parte din rezultatele obținute sunt 
cuprinse într-un articol științific, aflat în proces de 
review la o publicație științifică importantă. 

Nu în ultimul rând, am avut plăcerea de a reprezenta 
facultatea noastră în cadrul a două mobilități de 
studiu desfășurate la universități din Sofia și din 
Praga, prilej cu care am apreciat și mai mult acele 
aspecte pozitive „de acasă”, și am identificat oportu-
nități de îmbunătățire în cadrul universității noastre. 

În ceea ce privește perspectivele de viitor, voi urma 
un program de masterat în cadrul Facultății de 
Matematică și informatică, voi continua să mă implic 
în îmbunătățirea experienței de a fi student la UNITBV 
și voi profita în continuare de oportunitățile pe care 
universitatea le pune la dispoziție. 
 

Cristina Gabriela GAVRILĂ 
Șef promoție  

Facultatea de Matematică și informatică 
 

∎ CUPRINS 

  



 GEORGE–ANDREI PASCALE – Media 9,93 
 

 
Mă numesc George-Andrei Pascale, sunt născut în 

anul 2000, în orașul Fieni din județul Dâmbovița. 
Spiritul de competiție l-am descoperit încă din clasele 
primare, când am început să particip la concursurile de 
matematică. Mai târziu, odată cu trecerea la gimnaziu, 
pasiunea pentru matematică s-a intensificat și am 
obținut două medalii de bronz la Olimpiada Națională 
de Matematică, dar în același timp, am cochetat și cu 
chimia și biologia. 

Am ales să urmez cursurile liceale la cel mai 
prestigios colegiu național din Dâmbovița, „Ienăchiță 
Văcărescu”, acolo unde am obținut cele mai bune 
rezultate, mai exact mențiune la Olimpiada Națională 
de Matematică, respectiv locul I și premiul de 
excelență la Concursul Național de Matematică 
„Laurențiu Panaitopol”.  

Continuarea acestui drum s-a produs firesc, 
începând să mă îndrept către informatică. Pe 
parcursul liceului, am dezvoltat mai multe aplicații 
mobile pentru Android, publicate în Google Play și 
utilizate de mii de oameni. 

Am optat pentru Facultatea de Matematică și 
informatică din Brașov, mama și bunica mea 
absolvind tot aici universitatea. Acesta este locul unde 
am cunoscut oameni pasionați, am dezvoltat relații de 
prietenie și m-am bucurat să fiu îndrumat de mentori 
dedicați acestui domeniu care va schimba radical 
lumea în care trăim. În timpul studiilor, am participat 
la două sesiuni de comunicări științifice studențești, 

unde am obținut mențiuni. În cadrul grupului TSG, 
alături de colega mea, Cristina Gavrilă, am reușit să 
ducem aplicația de mobil utilizată de studenții și 
profesorii Universității Transilvania din Brașov la un 
nou nivel, contribuind activ la dezvoltarea mediului 
academic. Am făcut totodată parte dintr-un proiect Fii 
in Centru!, participarea mea constând în realizarea 
interfeței pentru profesori a aplicației de mobil. De 
asemenea, în acest an, am obținut una dintre bursele 
de excelență acordate de compania Schaeffler 
România. 

Principalul meu hobby este pianul. Încă de la vârsta 
de șase ani, m-a fermecat muzica clasică și am 
încercat sa rămân conectat la acordurile melodioase 
care mă transpuneau într-o lume echilibrată plină de 
sensibilitate și frumos. Totodată, mersul pe bicicletă, 
pe role și patinatul, precum și romanele polițiste fac 
parte din pasiunile mele cotidiene. 

În final, le mulțumesc tuturor celor care au contribuit 
la dezvoltarea mea profesională și abia aștept să-mi 
încep studiile de masterat din toamnă, la aceeași 
facultate. 
 

George–Andrei PASCALE  
Șef promoție  

Facultatea de Matematică și informatică 
 

                 
 

∎ CUPRINS 
  



ANA NIMERENCO – Media 9,87 
 

 
Povestea vieții mele a început în data de 23 iulie 

2000, când am apărut pe lume într-o familie simplă 
din satul Popeasca, Republica Moldova. Datorită 
efortului considerabil al mamei mele, care dorea un 
viitor mai bun pentru copii săi, la 16 ani, împreună cu 
fratele meu, ne-am stabilit în acest oraș de poveste, 
Brașov. Ultimii trei ani de liceu i-am petrecut la Liceul 
Andrei Mureșanu din Brașov, profilul Științele Naturii. 
În perioada liceului am reușit să dobândim cetățenia 
română. 

Deși soarta m-a adus într-un oraș minunat, inițial nu 
am fost conștientă de norocul meu generat de 
respectivele circumstanțe. Sunt o persoană care ține 
mult la familie și prieteni, din acest motiv distanțarea 
față de aceștia m-a afectat. Mai mult, deși vorbim 
aceeași limbă și avem un trecut comun, diferențele de 
mentalitate și diferențele de programă școlară, mi-au 
creat dificultăți considerabile. Cu toate acestea, 
ambiția și perseverența m-au determinat să depun 

mai mult efort pentru a ajunge la un nivel înalt, astfel 
încât am obținut cea mai mare medie la examenul de 
bacalaureat în cadrul liceului. Aceasta a fost una dintre 
principalele trepte în calea performanțelor mele. 

Întrucât m-am îndrăgostit de acest oraș, am ales să 
rămân în Brașov și să urmez Facultatea de Științe 
economice și administrarea afacerilor, specializarea 
Finanțe și Bănci. Anii de studiu mi-au confirmat 
prestigiul facultății, de aceea o să îmi continui drumul 
în cadrul acesteia prin programul de masterat: 
Management financiar-bancar.  

Experiența mea ca studentă demonstrează faptul că 
munca corectă, făcută cu pasiune și dragoste te înalță 
fiind mereu răsplătită și duce la rezultate frumoase. În 
opinia mea, doar munca cinstită poate determina 
bucuria maximă pentru atingerea succesului. În cadrul 
facultății am înțeles că se pot obține performanțe și 
fără jertfe prea mari la nivelul vieții de familie sau 
personale, trebuie doar o bună gestionare a timpului. 
Am învățat să relaționez mai bine cu diverse 
persoane, am înțeles cum mă pot automotiva atunci 
când pare că nu mai am puteri, am devenit mai 
independentă. Perturbările sistemelor de educație 
date de contextul pandemiei mi-au confirmat încă o 
dată că există ieșire din orice situație, iar atunci când 
privești la greutățile lăsate în urmă, după rezolvarea 
lor, nu mai par atât de imposibil  

 

Ana NIMERENCO 
Șef promoție  

Facultatea de Științe economice și administrarea 
afacerilor 

 
∎ CUPRINS 

  



GABRIELA ALEXANDRU – Media 9,89 
 

 

Numele meu este Gabriela Alexandru și sunt 
absolventă a Facultății de Psihologie și științele 
educației, specializarea Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar. Povestea mea începe în urmă cu 
22 de ani când m-am născut într-o familie modestă și 
cu frica lui Dumnezeu din comuna Săhăteni, județul 
Buzău. Toată copilăria, dar mai cu seamă primii mei 
ani de formare i-am petrecut în localitatea natală, 
unde mi-au fost transmise valori umane, precum 
modestia și respectul față de cei din jurul meu. Am 
urmat studiile liceale la Colegiul Național Pedagogic 
din Buzău, fiind hotărâtă să ajung cât mai sus posibil 
și să îmi depășesc condiția. După finalizarea liceului și 
a susținerii examenului de bacalaureat, am ales 
Brașovul ca oraș decisiv în formarea mea 
profesională.  

De-a lungul anilor de școală am avut ocazia să 
cunosc oameni minunați, profesori care mi-au marcat 
întreaga formare, dorindu-mi din ce în ce mai mult să 
ajung ca dumnealor. Dintotdeauna mi-a plăcut să-i 
ajut pe alții, așa că nu am ezitat niciodată să mă implic 
în tot felul de activități de voluntariat și am urmărit 
binele întregii societăți. Am participat alături de 
oameni dragi mie la un proiect național ce vizează 
elevii din medii defavorizate: Școala cu scLipici – în 
anul 2021, în comuna Teliu din Brașov; de asemenea, 
m-am implicat și în activitățile din cadrul Centrului 
pentru Consilierea Carierei al universității și, nu în 
ultimul rând, am desfășurat frecvent activități de tip 
mentorat online cu elevii din clasele a VIII-a și a XII-a 
pentru a-i sprijini în pregătirea lor pentru examenele 
naționale.  

Perioada de studenție, una dintre cele mai frumoase 
din viață, a început acum trei ani, în 2019, când am 
fost admisă la programul de studiu la care visam de 
mulți ani. A fost o perioadă solicitantă pentru mine, 
însă tot timpul am fost ghidată de un principiu 
personal: învățarea este un hobby, hobby-ul este 
pasiune și pasiunea este fericire. Astfel, când simțeam 
că obosesc și că e mult prea mult, îmi aduceam aminte 
că a învăța este ceea ce mă definește și că prin 
învățare ajung să fiu o persoană fericită și împlinită. 
De asemenea, în cei trei ani de facultate am simțit 
cum mă dezvolt pe plan profesional și personal, am 
cunoscut oameni excepționali cu care am legat relații 
pe viață, m-am identificat prin ei și nu pot decât să le 
mulțumesc.  

Acum am ajuns la final, dar cum orice final are un 
nou început, sper să fie unul promițător. Cu încredere 
și perseverență că voi reuși, pășesc într-un nou capitol 
din viața mea: cariera de dascăl. Intenționez să îmi 
continui formarea prin programul de studii masterale 
,,Resurse umane în educație” din cadrul aceleiași 
facultăți pe care am absolvit-o la nivel de licență și îmi 
doresc să mă dezvolt în continuare și să lupt pentru o 
societate mai bună care să schimbe felul nostru de 
viață. 
 

Gabriela ALEXANDRU  
Șef promoție  

Facultatea de Psihologie și științele educației 

            
 

∎ CUPRINS 



RALUCA VICTORIA TUTOR – Media 9,89 
 

 
Mă numesc Raluca Victoria Tutor şi m-am născut în 

Făgăraş, județul Braşov la data de 4 august 1981. Sunt 
căsătorită şi am 3 copii. Am absolvit Şcoala Generală Nr. 
1, apoi Colegiul Național „Radu Negru”, profilul 
matematică-fizică, intensiv limba engleză. Întrucât 
întotdeauna mi-am dorit să lucrez în domeniul bancar, 
am urmat cursurile Facultății de Ştiințe economice din 
Sibiu, obținând titulatura de economist licențiat, iar 
ulterior am finalizat studiile universitare de masterat, 
specializarea Strategii şi politici de management şi 
marketing ale firmei. Primul meu job a fost în vânzări de 
produse IT, iar după un an visul mi s-a împlinit şi am 
obținut un post în bancă. Timp de 15 ani am rămas în 
sistemul bancar, un domeniu cu perspective optime de 
dezvoltare pentru mine, în care mă regăseam 100% şi în 
care am progresat mereu. Am ocupat diverse funcții: 
consilier credite persoane fizice, manager relații clienți 
persoane juridice, ofițer recuperare debite, director 
adjunct, iar apoi manager de sucursală, fiecare dintre ele 
aducându-mi o serie de noi provocări, responsabilități, 
dar şi satisfacții. Mă motivau target-urile înalte, 
organizarea listelor cu sarcini zilnice, prioritizarea celor 
importante şi urgente, mă alimentam cu energia pozitivă 
primită de la clienți şi cu entuziasmul resimțit atunci când 
finalizam un proiect. Nu îmi imaginam să îmi doresc 
vreodată un job în alt domeniu şi mai ales nu credeam că 
m-aş pricepe la altceva.  

Însă, odată cu apariția copiilor am început să studiez 
psihologia dezvoltării, să particip la cursuri pentru a 
înțelege cât mai bine nevoile lor şi mai ales să găsesc 
modul cel mai potrivit de a-i sprijini şi ghida în viață. 
La unul dintre cursuri am fost întrebată care dintre 
darurile cu care am fost înzestrată le folosesc pentru 
a-i ajuta pe semenii mei. Atunci am realizat că vreau 

să renunț la bancă şi am ştiut că pot face mai mult 
decât să ofer credite şi să conduc o echipă. Astfel, am 
luat decizia de a mă înscrie la Facultatea de Psihologie 
şi științele educației, pe care am finalizat-o de curând 
şi am început să lucrez cu copiii cu nevoi speciale. M-
am implicat în toate acțiunile de voluntariat care mi-
au apărut în cale, am cunoscut copii cu diverse 
deficiențe, am participat la orele de terapie inițial ca 
observator, iar ulterior ca practicant. M-am implicat în 
proiectele desfăşurate la facultate de Ziua Toleranței, 
Ziua Bastonului Alb, Sesiunea de Comunicări 
Ştiințifice studențeşti, AFCO, fiecare aducându-şi 
propriul aport în dezvoltarea mea. La sfârșitul celor 
trei ani am conturat desenul proiectat la începutul 
acestei facultăți, întrucât știam de la început către ce 
scopuri țintesc. Însă, după cum spune și Paulo Coelho: 
„Nu e suficient să știi ce vrei. E nevoie să faci ce vrei să 
faci, ca să devii ce vrei să devii!” 

Titulatura de şefă de promoție a reprezentat pentru 
mine o încununare a muncii, ambiției şi perseverenței 
de care am dat dovadă, o confirmare a faptului că am 
făcut alegerea potrivită, o recompensă pentru ce am 
întreprins până acum.   

În această călătorie mi-au fost alături oameni 
minunați care, cu răbdare, atitudine potrivită și 
încredere m-au îndrumat mereu, au știut sa 
transforme fiecare situație într-o experiență de 
învățare, au știut să ofere un zâmbet empatic atunci 
când norii au întunecat drumul. Printre aceștia se 
numără și dragii mei profesori de la FPSE, care au avut 
o contribuție semnificativă în devenirea mea, iar 
pentru aceasta le sunt recunoscătoare!  

Fără familia mea, care m-a sprijinit necondiționat, 
nu aş fi reuşit! 

Privesc spre cer cu încrederea că voi reuși să ofer la 
rândul meu o parte din dăruirea acestor oameni 
minunați și că zâmbetele copiilor speciali îmi vor 
lumina calea și îmi vor ghida pașii pentru a le oferi un 
viitor mai bun! 

 

Raluca Victoria TUTOR 
Șef promoție  

Facultatea de Psihologie și științele educației 
 

∎ CUPRINS 



BIANCA MARIA LUNGU – Media 9,83 
 

 
Mă numesc Bianca Maria Lungu, absolventă a 

Facultății de Educație fizică și sporturi montane. 
Provin din Azuga, Prahova, o stațiune montană care 
mi-a oferit posibilitatea să practic diferite discipline 
sportive de iarnă, atât sub aspectul sportului de 
performanță, cât și al celui recreativ și profesional, să 
termin un liceu cu profil sportiv și să mă hotărăsc 
asupra drumului pe care vreau să-l urmez. 

Despre mine aș putea spune că mă încadrez în 
tiparul persoanei ambițioase și competitive, ceva 
reprezentativ pentru specificul studiilor pe care le-am 
urmat.  

În decursul celor trei, ani îmbinat utilul cu plăcutul, și 
acesta a fost rezultatul, să devin șefa promoției mele, 
bucurându-mă din plin de această perioada.  

Am ajuns la concluzia că anii de studenție sunt cu 
atât mai frumoși, mai plăcuți, cu cât urmăm o ramură 
care ne atrage și cu cât ne alăturăm persoanelor cu 
interese asemănătoare ca ale noastre, iar așa cred că 
putem excela în orice ne propunem, în diferite 
domenii.  

 
Bianca Maria LUNGU  

Șef promoție 
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane 

 
∎ CUPRINS 

    



MARIA PANĂ – Media 9,92 
 

 
 

Mă numesc Maria Pană și sunt absolventă a 
Facultății de Muzică din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov. Am onoarea de a împărtăși o 
parte din gândurile unei foste eleve de liceu, care, în 
urmă cu patru ani, pășea încrezătoare peste pragul 
clasei de canto clasic din cadrul acestei facultăți. Saltul 
către învățământul superior a necesitat un plus de 
implicare din partea mea. Eram conștientă de faptul 
că cerințele și așteptările îndrumătorilor aveau să fie 
mult mai mari decât înainte. Fără frică, am pornit pe 
acest drum, cu gândul la îndemnul marelui filosof 
chinez, Confucius, care spunea că: „dacă îți place ceea 
ce faci, niciodată nu va fi o muncă”.  

Performanțele obținute în cadrul facultății sunt 
rezultatul unei activități bazate pe disciplină, 
conștiinciozitate și perseverență. Am susținut 
numeroase recitaluri în calitate de interpret în cadrul 
manifestărilor artistice desfășurate în foyerul Operei 
Brașov, în incinta muzeului „Casa Mureșenilor”,  la 
Aula „Sergiu T. Chiriacescu” a Universității 
Transilvania din Brașov în cadrul workshop-ului de 
Pedagogie Vocală susținut de Dr. Ilter Denizoglu 
(medic ORL/Foniatru) și la Filarmonica din Brașov, sub 
îndrumarea doamnei profesor asociat doctorand 

Anda Pop, solistă a Operei din Brașov, căreia țin să-i 
mulțumesc în mod deosebit. Mi-a fost mai mult decât 
un dascăl - o prietenă foarte apropiată, care m-a 
motivat să continui lupta cu mine și să-mi îndeplinesc 
visul. Îmi voi aminti cu drag de orele de canto și de 
sfaturile primite de la dumneaei, care m-au ajutat nu 
numai în ceea ce privește arta vocală, cât și în deciziile 
și comportamentul meu din viața de zi cu zi. 

În urma participării la diverse concursuri de 
interpretare vocală (canto clasic), am obținut 
numeroase premii, cel mai recent fiind Premiul al III-
lea la Concursul de Interpretare „Ada Ulubeanu”, ediția 
a XII-a, organizat de Fundația George Enescu și 
Premiul al II-lea la Concursul Internațional Nouvelles 
Etoiles, Vocals Category. 

De asemenea, am participat la Sesiunea Cercurilor 
Științifice Studențești cu numeroase lucrări bazate pe 
analize muzicale, fiind interesată de conceptul creator 
și de descifrarea mesajului încriptat în partituri. 

Îmi doresc ca acestă etapă să constituie o piatră de 
temelie în parcursul meu profesional și în evoluția 
mea în societate. Tot ce simt este că, într-adevăr, m-
am născut să pot cânta și să pot aduce zâmbete pe 
fețele oamenilor. 

Maria PANĂ  
Șef promoție  

Facultatea de Muzică 
 

 
 

∎ CUPRINS 



BOGDAN RADU NECULA – Media 9,68 
 

 
Mă numesc Bogdan Radu Necula și m-am născut la 

Brașov. Am absolvit liceul în promoția 2016 la 
Colegiului Național Dr. Ioan Meșotă din Brașov. 
Ulterior am decis să rămân în orașul natal, continuând 
studiile în cadrul Facultății de Medicină.    

Experiența în domeniul medical a început din liceu, 
când am devenit voluntar în cadrul UPU-SMURD 
Brașov. Acolo am descoperit dorința de a-i ajuta pe cei 
din jur și faptul că sunt croit pentru a deveni medic. 
Odată cu începutul facultății am descoperit Societatea 
Studențească de Chirurgie din România (SSCR), unde 
am activat șase ani. În cadrul SSCR am învățat tehnici 
și cunoștințe în domeniul chirurgiei, am evoluat în 
sfera cercetării și am descoperit oameni minunați. Din 
postura de voluntar în SSCR am coordonat workshop-
uri și am organizat Sesiuni de Comunicări Științifice. 

În anul III, alături de un cadru didactic al catedrei de 
anatomie, am reușit să revitalizăm Cercul de 
Anatomie și să atragem studenții din nou către 
cercetarea în această materie. Ulterior, alături de 
echipa nou formată am participat la mai multe ediții 
ale Congresului de Anatomie. 

În anul al IV-lea am fost beneficiarul unei burse de 
studii Erasmus+. A fost unul din cele mai importante 
momente ale dezvoltării mele din timpul facultății. 
Este o experiență pe care aș recomanda-o oricărui 
student deoarece îți oferă șansa să descoperi un alt 
sistem de învățământ, formezi noi prietenii, și, uneori, 

poți să ai experiențe definitorii pentru viitoarea 
carieră. În cele șase luni de mobilitate, am înțeles ce 
îmi place cu adevărat să fac și încotro aș vrea să mă 
îndrept din punct de vedere profesional. Am 
descoperit specialitatea dorită! 

După șase ani de facultate pot concluziona faptul că 
este important, dar nu suficient, doar să înveți partea 
teoretică. Am înțeles faptul că cele patru săptămâni 
de practică trebuie utilizate la maximum, chiar dacă nu 
întotdeauna ți se va explica așa cum îți dorești. Ca să 
parafrazez un profesor din facultate: Medicina este un 
loc unde înveți furând meseria! După această idee m-
am ghidat, stând tot timpul aproape de doctorii pe 
care îi apreciam și observând cu atenție ceea ce fac. 

Nu există niciun secret despre cum să faci 
performanță în medicină, cheia spre succes este să 
iubești ceea ce faci! Astfel, au zburat șase ani, uneori 
mai obositor, alteori au trecut evenimentele prea 
rapid. Am rămas cu un bagaj de cunoștințe exhaustiv, 
cu prieteni minunați și cu dorința de a reveni în cadrul 
facultății pentru a ajuta alți viitori medici să fie cei mai 
buni! 
 

Bogdan Radu NECULA 
Șef promoție  

Facultatea de Medicină 

 
∎ CUPRINS 

 



MARIA–GABRIELA RAȚ – Media 9,84 
 

 
 

Numele meu este Gabriela Raț și m-am născut în 
anul 1992 la Brașov. Parcursul meu este unul 
oarecum atipic. După absolvirea profilului de 
matematică-informatică al Colegiului Național 
„Andrei Șaguna” din orașul natal am studiat istorie și 
filosofie la Universitatea din Köln, în Germania. Timpul 
petrecut acolo îmi este foarte drag, deși nu pot să 
spun că a fost o perioadă lipsită de provocări (chiar 
dimpotrivă). Memorabilă pentru mine rămâne mai 
ales experiența de cercetare pe care am câștigat-o în 
cadrul Institutului de Istorie Modernă al universității. 

Întoarsă în țară am decis să studiez în continuare, de 
data aceasta filologie, engleză și germană, la 
Universitatea Transilvania din Brașov. Stagiul de 
practică profesională l-am făcut la HotNews.ro, în 
București, unde mi s-a oferit oportunitatea unui post 
permanent. Am decis să refuz totuși, pentru a-mi 

finaliza mai întâi studiile. În perioada licenței la Litere 
am participat la mai multe conferințe naționale și 
internaționale, în domenii precum literatura, 
traductologia și istoria. Un concurs de evenimente m-
a determinat să îmi finalizez studiile abia anul acesta, 
fapt care mi-a dat totuși posibilitatea de a găsi între 
timp o profesie care să îmi placă foarte mult, cea de 
traducător liber-profesionist (la jurnalism am 
renunțat în cele din urmă). Din anul 2020 sunt 
traducător autorizat de Ministerul Justiției pentru 
limbile engleză și germană. 

Sunt pasionată de drumeții, de gătit și de psihologie. 
La capitolul „plăceri vinovate” mărturisesc că încă mă 
uit (am început din liceu) la Anatomia lui Grey, deși 
serialul a devenit încet-încet un fel de Tânăr și 
neliniștit al generației mele. Dacă e să fiu sinceră, cred 
că în ultima vreme îl urmăresc mai mult dintr-un fel 
de nostalgie amestecată cu inerție, decât dintr-un 
interes autentic. 

În ceea ce privește planurile mele de viitor pe termen 
scurt, am decis să nu părăsesc Literele brașovene și 
mă înscriu din toamna aceasta la masteratul de 
Inovare Culturală. Pe termen lung mi-ar plăcea să 
continui și cu un doctorat, undeva la intersecția dintre 
studiile culturale și literatură. 

. 
Maria–Gabriela RAȚ 

Șef promoție   
Facultatea de Litere 

 
∎ CUPRINS 

  



ELENA NEGOIȚĂ – Media 9,71 
 

 
Numele meu este Elena Negoiță și sunt absolventă 

a Facultății de Drept din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov. M-am născut în municipiul 
Buzău și pot spune despre mine că sunt o persoană 
simplă, perseverentă, care de multe ori reușește în tot 
ce își propune. Am copilărit la țară, într-o zonă 
deluroasă a județului Buzău și, de aceea, pentru mine 
este o încântare să mă aflu în natură, înconjurată de 
animale. Totodată, mă simt legată de multe dintre 
tradiții, precum și de folclor, pasiune pe care am 
moștenit-o de la tatăl meu.  

Am activat în diverse grupuri de copii cu care am 
împărtășit bucuria de a cânta, însă odată ajunsă la 
liceu, am înțeles că latura umanistă este cea în care 
mă regăsesc cu adevărat. Am urmat cursurile 
Colegiului Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Buzău și în cei patru ani m-au pasionat disciplinele 
istorie, respectiv, logică, motiv pentru care am 
participat și la olimpiadele școlare. La istorie am luat 
contact pentru prima dată cu unele acte normative 
adoptate la noi în țară sau în străinătate și am găsit 
captivant felul în care contextul social își pune 
amprenta în mod semnificativ asupra oricărei 
legislații.  

Am ales Facultatea de Drept în urmă cu patru ani de 
zile gândidu-mă că va fi potrivită pentru stilul meu 
analitic de învățare și, totodată, am privit-o ca pe o 
provocare, ținând seamă de volumul mare de 
informații de care mulți studenți sau absolvenți se 
plângeau. Acum pot spune că nu regret decizia luată. 
Cu siguranță rigoarea din liceu a fost cea care m-a 
călăuzit încă din prima zi de facultate și a fost, într-
adevăr, o „călătorie” dificilă, însă am reușit să fac 
performanță și să mă bucur de anii de studenție, 
vizitând împrejurimile Brașovului și legând prietenii 
(atât cât s-a putut pe perioada pandemiei).  

Privind către viitor simt o oarecare temere, însă sunt 
motivată să muncesc pentru a ajunge un magistrat 
just și, totodată, ponderat. La fiecare pas sunt și voi fi 
recunoscătoare pentru tot ce am reușit până acum și, 
în același timp, nu mă voi opri din a evolua.  
 

Elena NEGOIȚĂ  
Șef promoție  

Facultatea de Drept 
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OVIDIU IMBUZAN – Media 10,00 
 

 
Prea multe nu am să spun celorlalți despre mine. Cei 

care mă cunosc știu despre mine că sunt doar Ovidiu 
și astfel aș vrea să fiu cândva, în gândul oricui. Cu 
siguranță am și eu o poveste a vieții, ceva mai lungă 
decât a celor mai mulți studenți, dar important aici 
este numai finalul ei: am ajuns student având o mare 
poftă de cunoaștere și o dorință nestăvilită de a face 
această experiență să fie una unică. 

Lucrurile cele mai importante pe care le-am învățat 
în această facultate sunt umilința, răbdarea, 
perseverența, generozitatea și curajul. Umilință 
pentru că după trei ani am aflat că, pe măsură ce te 
deștepți, frontierele cunoașterii se îndepărtează tot 
mai mult. Acum știu că nu știu aproape nimic, deci 
privesc cu admirație spre cei care știu totuși câte ceva. 
Răbdarea și perseverența le înveți și le testezi cel mai 
bine atunci când obiectivele tale se golesc de conținut. 
Atunci ai nevoie de ele pentru a continua să faci 
lucrurile la cel mai înalt nivel care ți-e accesibil. Pentru 
că așa trebuie. Pentru că măsura în care te implici este 
măsura ta ca om. Adevărata generozitate am învățat-
o în relația cu colegele mele. Dacă în anul I eram destul 
de egoist și mai ascundeam celorlalți cunoștințele 
mele „prețioase”, obținute prin eforturile proprii, ce-i 
drept, mai apoi mi-am dat seama că pe măsură ce 
împărtășeam ceea ce știam - explicând, scriind, 
lămurind - se fortificau în mine toate câte le știam, iar 
bucuria de a ajuta are un gust aparte. Am învățat să 
am curaj să-mi propun cele mai înalte ținte. Nu mi-am 
propus să fiu cel mai bun, mi-am făcut curaj să vreau  

să fiu cel mai bun Ovidiu posibil. Și cred că am reușit.  
O întrebare mă chinuie totuși, încă de la Gala Șefilor 

de Promoție. Cineva m-a întrebat acolo: „Măcar ți-a 
folosit la ceva?” Chiar așa... La ce ne folosesc toți 
acești ani, care, pentru mine, nu au fost ușori deloc? 
Am purtat mult timp în minte întrebarea aceasta, 
căutând un răspuns. Premiile, notele, diplomele, 
cunoașterea, nu-mi păreau răspunsul potrivit. Au 
trecut și festivitatea și ultimele examene, totul s-a 
așezat în mintea mea, iar răspunsul așteptat a venit. 
OAMENII. La asta mi-a folosit. Oamenii, modelele din 
jurul nostru, cei pe care i-am întâlnit. Portretele, 
strălucitoare în mintea mea, ale multor profesori, 
care-mi vor lumina drumul. Exemplele bune pe care 
le-am primit. Colege și colegi cu care am împărtășit 
experiențe și idei, emoțiile examenelor și bucuriile 
reușitelor. Alexandra Hașegan. Alexandra Anghel. 
Sergiu Cristescu. Adică Echipa rachetă. Colegi a căror 
prietenie, calități, ambiție, dăruire m-a motivat mereu 
și care au dat un sens aparte acestor trei ani. 

Prea multe nu pot să spun despre mine. Îmi place să 
cred că, plecând în viață, fiecare pe drumul său, luăm 
cu noi câte ceva din ceilalți. Și faptul că, poate, cei care 
m-au întâlnit, au puțin din Ovidiu cu ei, mai ostoiește 
dorul care deja mă cuprinde...  

Era să uit de recunoștință și onoare... Sunt 
recunoscător și onorat că am fost student aici! 

 

Ovidiu IMBUZAN  
Șef promoție  

Facultatea de Sociologie și comunicare 
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