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UNITBV, PARTENERIAT CU INSTITUȚII DIN IRAN 
 

Cu ocazia împlinirii a 120 de ani de relații 
diplomatice între România și Republica Islamică Iran, 
au avut loc o serie de evenimente care au marcat 
acest moment.  

 

   
 

La invitația Ambasadei României la Teheran, o 
delegație condusă de rectorul Universității 
Transilvania din Brașov, prof. dr. ing. Ioan Vasile 
Abrudan, și din care au făcut parte prof. dr. ing. 
Mircea Horia Țierean, președintele Senatului 
Universității Transilvania din Brașov, conf. dr. Ana-
Maria Cazan, coordonatorul Biroului de Management 
al proiectelor și lector dr. Alexandra Belibou, 
Facultatea de Muzică, a efectuat o vizită oficială în 
Republica Islamică Iran, în perioada 9 – 14 iulie 2022. 

 

        
 

Ambasadorul României în Republica Islamică Iran, 
doamna Mirela-Carmen Grecu, a însoțit delegația 
UNITBV la o serie de întâlniri cu reprezentați ai 
mediului academic și cultural iranian, discuțiile 
purtate vizând dezvoltarea cooperării în domeniul 
educației și cercetării și identificarea de noi oportu-
nități de colaborare.  

Astfel, programul activităților a cuprins întâlniri și 
discuții la Universitatea Teheran, universitate cu care 
UNITBV are încheiat un acord cadru de cooperare și 
un acord de parteneriat în cadrul programului 
Erasmus+, primiri la Ministerul Culturii și Îndrumării 
Islamice, Ministerul Tineretului și Sportului, 

Organizația pentru Cultură și Relații Islamice și 
Ministerul Afacerilor Externe.  

Un eveniment important al vizitei l-a reprezentat 
parafarea și semnarea Memorandumului de înțele-
gere între Universitatea Transilvania din Brașov și 
Universitatea de Arte din Isfahan. Delegația a fost 
primită de viceguvernatorul provinciei Isfahan, res-
ponsabil de cooperarea internațională în domeniile 
cultural și economic, Dr. Amir-Reza Naghș.  

 

      
 

 
Reprezentații celor două instituții au purtat discuții 

pe tema unor posibile colaborări între Universitatea 
Isfahan și UNITBV. Întâlnirea de la Isfahan a fost 
marcată și de un eveniment cultural semnificativ - un 
concert pregătit de către studenții iranieni. 

Discuțiile purtate cu reprezentanții instituțiilor 
vizitate au vizat zone comune de interes privind cer-
cetarea științifică, mobilitățile studențești și ale 
cadrelor didactice, bunele practici, atitudinile și 
mentalitățile care încurajează deopotrivă păstrarea 
tradițiilor și interculturalitatea. Vizita în Republica 
Islamică Iran a reprezentat un prilej pentru consoli-
darea parteneriatelor existente între instituțiile 
dintre cele două țări, dar și pentru dezvoltarea unor 
noi colaborări academice și culturale. 

 
Conf. dr. Ana-Maria CAZAN  

Coordonatorul Biroului de Management al 
proiectelor 

 
∎ CUPRINS



A DOUA EDIȚIE A FESTIVALULUI AFECT 
 
În perioada 17-21 august 2022 s-a desfășurat cea 

de-a doua ediție a Festivalului AFECT, Facultatea de 
Psihologie și Științele Educației fiind și în acest an 
partener. AFECT este un eveniment cultural organizat 
de Fundația Hera care își propune să promoveze do-
meniul psihologiei și al psihoterapiei, prin intermediul 
dezbaterilor, filmelor, spectacolelor și întâlnirilor cu 
specialiști din domeniul sănătății mintale.  

Temele abordate au fost variate, prezentând povești 
de bucurie, dezamăgire, triumf, pierdere, perseverență 
și dezvoltare, explorând în același timp complexitatea 
relațiilor interumane. Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației a fost reprezentată de profesor 
Mariela Pavalache, decan al facultății, care a condus în 
cadrul festivalului dezbaterea cu titlul Psihologie și 
pseudopsihologie, propunând participanților o grilă de 
lectură a vieții și a relațiilor interpersonale în care 
argumentul logic și dovezile să prevaleze, chiar dacă 
explicațiile pseudoștiințifice sunt uneori mai atractive. 

 

 
 

În cadrul festivalului a fost prezentat și Raportul de 
cercetare al studiului Tânăr în Brașov, proiect finanțat 
de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov și 
realizat de către o echipă de cercetători de la 
Universitatea Transilvania din Brașov, formată din 
studenții masteranzi Alexander Tudose și Simona 
Toma, coordonați de conf. dr. Ana-Maria Cazan. 

Echipa UNITBV a prezentat nevoile și opiniile 
tinerilor din județul Brașov cu privire la timpul liber, 
calitatea vieții, implicarea civică, impactul pandemiei 
de COVID-19 asupra stării de bine, intenții antre-
prenoriale, educație, muncă, servicii dedicate tinerilor 
și altele, așa cum au reieșit din studiul derulat pe 
parcursul anului. 

 

    
 

Totodată, o echipă de masteranzi de la Facultatea 
de Psihologie și Științele Educației (Andreea Cristina 
Brojbeanu, Andreea-Alexandra Petrescu, Anamaria 
Petrovici, Valentin Clain, Luminița Nițoi și Camelia 
Lucaci), coordonați de către mentorii de practică de la 
Fundația Hera, au derulat un program de creștere a 
stării de bine a angajaților din diverse organizații din 
Brașov, reprezentanții firmelor și ceilalți participanți 
fiind premiați în ultima zi a festivalului pentru 
implicarea lor în acest proiect. 

 

    
 

Temele abordate în cadrul festivalului au fost gru-
pate în cinci categorii: anxietate, dependență, depre-
sie, cuplu și copii și traumă. Ele au oferit publicului pri-
lejuri de a reflecta la fațetele vieții psihice, de a intra în 
dialog cu specialiști, de a pune întrebări și de a obține 
răspunsuri pertinente despre sănătatea psihică, de a 
înțelege că asumarea imperfecțiunii face parte din 
normalitate și că există soluții pentru problemele 
emoționale cu care este posibil să ne confruntăm în 
anumite momente ale vieții.   

Ne bucurăm că Facultatea de Psihologie și Științele 
Educației a fost și în acest an alături de Fundația Hera 
în acest proiect și vă așteptăm la ediția viitoare cu noi 
dezbateri, spectacole și teme de interes pentru 
publicul larg.  

 

Conf. dr. Ana-Maria CAZAN 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
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FINALIZAREA SCHIȚEI STRATEGIEI NAȚIONALE PENTRU PĂDURI 2030 
 

Schița Strategia Națională pentru Păduri 2030 – o 
asumare importantă a României în contextul 
Planului Național de Redresare și Reziliență – a fost 
finalizată la data de 31 iulie 2022 de o echipă multi-
disciplinară, sub umbrela instituțională a 
Universității Transilvania din Brașov.  

Din echipa de proiect, pe lângă specialiștii UNITBV, 
au făcut parte și cadre didactice de la Universitatea 
Ștefan cel Mare din Suceava, dar și experți 
independenți.  

Elaborarea SNP30 s-a bazat pe un proces de 
consultare publică desfășurat în perioada iulie 2020 
– februarie 2021 sub coordonarea celor două 
universități, prin care s-a urmărit implicarea tuturor 
factorilor interesați sau afectați de gestionarea 
pădurilor într-un dialog structurat, cu scopul de a 
formula poziții concrete și fundamentate privind 
direcțiile de elaborare a politicii forestiere. 

 

    
 

 
 

Ulterior, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și-
a propus realizarea unor analize, dezbateri și studii 
suplimentare în cadrul contractului pentru Servicii 
de cercetare pentru elaborarea studiului inde-
pendent și a Strategiei Naționale a Pădurilor 2020-
2030, derulat în perioada martie-iulie 2022. Acest 
contract a fost adjudecat prin licitație, derulat și 
finalizat cu succes de către echipa coordonată de 
către Universitatea Transilvania din Brașov.  

SNP30 este un document care răspunde cerințelor 
formulate de noua Strategie Europeană pentru 
Păduri atingând, prin cele cinci arii tematice, toate 
obiectivele din strategia europeană. 

   
 

 
 

În cadrul acestor arii tematice au fost stabilite 14 
direcții strategice de acțiune, fiecare din ele 
caracterizate printr-un deziderat strategic spre care 
trebuie direcționate eforturile și resursele necesare. 
De asemenea, SNP30 definește 60 de obiective 
necesar a fi îndeplinite pentru implementarea 
cadrului strategic formulat. SNP30 integrează 
obiective de rezultat care au ca termen de realizare 
perioada 2023-2030. Direcțiile strategice formulate 
au ca țintă direcționarea sectorului forestier național 
spre realizarea, până în 2050, a unei bioeconomii 
durabile și neutre din punct de vedere climatic, 
oferind totodată garanția că toate ecosistemele 
sunt reziliente și protejate în mod adecvat. 
Versiunea SNP30 ce va fi supusă dezbaterii publice 
este disponibilă pe site-ul dedicat: 
https://strategieforestiera.ro/process/snp30. 

Prezentarea publică a schiței SNP30 s-a realizat în 
data de 22 august, în Aula „Sergiu T. Chiriacescu” a 
Universității Transilvania din Brașov în prezența 
ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, a rectorului 
Universității Transilvania din Brașov, a membrilor 
echipei de implementare și a reprezentanților princi-
palilor factori interesați din sectorul forestier din 
România.  

 
Prof. dr. Bogdan POPA 

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere 
Sursa foto: 

https://www.strategieforestiera.ro/docs/glt_sessions 
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EVENIMENT DE LANSARE AL MONOPOSTULUI BS22 ORGANIZAT DE ECHIPA 
BLUESTREAMLINE 
 

În data de 5 august 2022, ora 18.00, în fața 
corpului C al Universității Transilvania din Brașov, a 
avut loc un eveniment unic organizat de echipa de 
curse „BlueStreamline” a universității brașovene, 
prin lansarea Monopostului BS22.  

 

 
 

În cadrul acestui eveniment de lansare, echipa 
„BlueStreamline” a marcat și cei 14 ani de existență 
prin lansarea celui de-al 13-lea monopost, cu care 
echipa va participa la două competiții internaționale 
Formula Student, în perioada 20 august – 5 
septembrie: în Croația, pe circuitul de Karting staza 
Movi Marof și în Spania, pe circuitul Parcmotor 
Castellolí. 

 

 
 

La evenimentul intitulat „Unboxing BS22” au 
participat numeroși invitați, studenți, cadre didac-
tice, fani ai acestui sport, foști membri ai echipei 
BlueStreamline, dar și reprezentanți ai Universității 
Transilvania din Brașov, prin prezența rectorului, 
prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan și a prorectorului cu 
relațiile publice, prof. dr. med. Liliana Rogozea. Toți 
aceștia au fost primiți de echipa BlueStreamline cu 

multă căldură, emoție și determinare față de 
competițiile care îi așteaptă.  

Echipa BlueStreamline, coordonată de conf. dr. 
Mihai Comșiț, este alcătuită anul acesta din tineri 
motivați și talentați, cu foarte bune abilități și 
cunoștințe de inginerie și mecanică: Mircea Niculcea 
(lider de echipă), Mihai Luchian (consultant), Cosmin 
Chindea, Daniel Marciu, Radu Torpan (caroserie), 
Daniel Isăilă (marketing și PR), Raul Ardelean, 
Gabriel Paraschiv (șasiu), Cătălin Buțiu, Andrei 
Câmpean, Răzvan Fedorca (motor), Matei Caba, 
Florin Corciovă, Andrei Cristea, Andrei Spătaru 
(electronică) și Radu Dumitru. 

 

 
 

BlueStreamline a luat ființă în 2009 ca inițiativă a 
studenților din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov, având drept scop crearea și dezvoltarea 
unei mașini de curse pentru evenimentele de tip 
Formula Student. An de an, începând cu 2009, 
echipa a reușit cu succes să proiecteze și să 
construiască câte un monopost de primă clasă cu 
care a concurat pe bine cunoscutele circuite de 
Formula 1: Circuitul Silverstone (Marea Britanie), 
Circuitul Catalunya (Spania) și pe circuitele Karting 
staza Movi Marof (Croația), Autodromo Riccardo 
Paletti – Varano de’ Melegari (Italia), Parcmotor 
Castellolí (Spania).  

 

Victor BRICIU 
Biroul de Marketing și Imagine 
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STUDIULTÂNĂR ÎN BRAȘOV 
 

StudiulTânăr în Brașov este un proiect finanțat de 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov și 
realizat de către o echipă de cercetători de la 
Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de 
Psihologie și Științele Educației, formată din studenții 
masteranzi Alexander Tudose și Simona Toma 
(Programul de studii Psihologie clinică, consiliere 
psihologică și psihoterapie), coordonați de conf. dr. 
Ana-Maria Cazan, prodecan al facultății. 

.  

 
 

Prin intermediul proiectului de cercetare Tânăr în 
Brașov, ne-am propus să oferim o imagine clară și 
coerentă a percepțiilor actuale ale tinerilor asupra 
domeniilor de interes cu scopul de a contribui la 
crearea unor strategii care să schimbe în bine 
calitatea vieții tinerilor din județul Brașov. Printre 
aspectele urmărite sunt percepțiile asupra calității 
vieții, timpul liber, implicarea civică, impactul pande-
miei COVID-19 asupra stării de bine, intenții antre-
prenoriale, educație, muncă și voluntariat, migrație. 
Studiul a fost prezentat în cadrul Festivalului AFECT 
iar cele mai reprezentative rezultate au evidențiat 
următoarele aspecte:  

• Deși majoritatea tinerilor sunt mulțumiți de 
condițiile lor de trai și de calitatea vieții de zi cu zi, 
consideră că în România condițiile de trai ale tinerilor 
reprezintă o problemă.  

• Efectele negative ale pandemiei s-au resimițit 
mai ales la nivelul vieții culturale și sociale, dar și la 
nivelul sănătății mintale.  

• Un aspect pozitiv îl reprezintă încrederea 
ridicată în capacitățile personale ale tinerilor de a se 
adapta schimbărilor generate de pandemie în 
societate și în viața personală. 

• Tinerii din județul Brașov resimt lipsa 
serviciilor de consiliere și orientare pentru carieră și 

consideră că sistemul actual de educație nu îi 
pregătește suficient pentru viața profesională.   

• Majoritatea respondenților manifestă atitudini 
pozitive și comportamente îndreptate spre un stil de 
viață sănătos (consumul regulat de fructe și legume, 
implicarea în activități sportive etc.) dar nu au apelat 
niciodată în ultimul an la suportul unui profesionist în 
sănătate mintală.  

• Tinerii au o încredere ridicată în instituții 
precum Uniunea Europeană, NATO, organizațiile 
non-guvernamentale și foarte scăzută în autoritățile 
centrale și locale (Guvern, Parlament, primărie, 
partide politice etc.). Cu toate acestea, un procent 
scăzut de tineri ar dori să plece în străinătate.  

Munca, efortul personal și buna pregătire 
profesională sunt considerate principalii factori ai 
succesului profesional, finalizarea studiilor și 
îmbunătățirea abilităților profesionale fiind 
prioritățile tinerilor chestionați. 

 

   
 

Echipa PSE mulțumește Direcției Județene pentru 
Sport și Tineret Brașov și Cătălinei Tănase, coordo-
natorul Centrului de Tineret Brașov, pentru finan-
țarea proiectului, organizatorilor Festivalului AFECT 
pentru invitație, participanților la studiu și tuturor 
celor prezenți la dezbaterea de la lansarea 
proiectului.  

Rezultatele acestui studiu sunt relevante pentru 
instituțiile publice și organizațiile non-guverna-
mentale care pot contribui la creșterea calității vieții 
tinerilor și pentru toți cei implicați în sprijinirea 
tinerilor și implicarea lor în viața comunității locale.  

 

Conf. dr. Ana-Maria CAZAN 
Masterand Simona CIOCEANU 
Masterand Alexander TUDOSE 

Facultatea de Psihologie și Științele Educație 
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COLABORARE DE SUCCES A FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ÎN CADRUL ȘCOLII DE VARĂ „ȘTIINȚELE 
VIEȚII” 

 
În perioda 19-29 iulie 2022, Universitatea 

Transilvania din Brașov a fost parteneră a primei 
ediții a școlii de vară „Știintele vieții” organizată de 
Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”. 

Un grup de peste 25 de elevi din clasele IX-XII din 
Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” au participat la 
activități didactice și științifice în laboratoarele de 
biologie din cadrul colegiului (sub coordonarea prof. 
Vasilica Diaconu – tematici de fiziologie comparată a 
vertebratelor, disecții de organe), în săli din centrele de 
cercetare din Institutul de Cercetare-Dezvoltare al 
Universității Transilvania din Brașov ale Facultății de 
Medicină, al Facultății de Alimentație și Turism, și 
respectiv al Facultății de Silvicultură și Exploatări 
Forestiere. 

 
Tematicile în care au fost implicate cadre didactice 

universitare și cercetători ai UNITBV au fost variate, 
cu un pronunțat caracter aplicativ, cu lucrări practice 
privind metode de extracție și de separare a 
compușilor din diferite amestecuri, determinări de 
pH, analize spectrale, determinarea activității 
antioxidante (sub coordonarea prof. dr. Mihaela 
Badea, asistent cercetare Cristina Adochite, drd. 
Mihaela Ștefan, drd. Ligia Chelmea, dar și a 
studenților de la programele de studii Laborator clinic 
și Medicină). Conf. dr Mihaela Idomir și drd. Sarah 
Costinaș au prezentat elevilor de liceu informații 
interesante despre domeniul microbiologiei, iar dr. 
Tudor Badea, cercetător științific II, a discutat despre 
elemente de biologie celulară și moleculară, dar și 
despre avantajele bioinformaticii. 

În cadrul acestei întâlniri dr. ing. Oana Oprea le-a 
prezentat echipamente de extracție și informații 
despre posibilități de valorificare a plantelor 
medicinale, conf. dr. Elena Ciocârlan a discutat cu 
elevii despre genetica și ontogenia plantelor, au 

participat cu interes la descrieri ale proceselor de 
PCR și secvențiere, au vizitat zona de exponate din 
ICDT, iar conf. dr. Dan Gurean a prezentat noțiuni 
despre fiziologia plantelor. 

 
Ca dovadă a dorinței de a valorifica cele învățate în 

acele zile, unii dintre cursanții școlii de vară au parti-
cipat ulterior în 8 septembrie 2022 la Workshopul 
internațional „First steps for young scientists in the 
field of Life Sciences – a partnership between high 
schools – universities - research institutes” cu teme 
care au continuat unele dintre problemele abordate 
în cadrul școlii de vară sau cu altele noi, identificate 
ca probleme conexe, dar de interes pentru o 
alimentație completă și un stil de viață sănătos. 

 

Sperăm ca această primă școală de vară să fie un 
început pentru o colaborare de lungă durată cu 
mediul preuniversitar brașovean și în această direcție 
a științelor vieții, iar dintre elevii de azi să ne regăsim 
candidații de mâine la facultățile Universității 
Transilvania din Brașov. 
 

Prof. dr. Mihaela BADEA 
Facultatea de Medicină 

∎ CUPRINS



STUDENȚI CU CARE NE MÂNDRIM!  
STUDENȚI DE NOTA 10 LA EXAMENUL DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Trei ani de studiu investiți asiduu în formarea 
reperelor pedagogice necesare și a atitudinii 
adecvate acestei profesii, în asimilarea conștientă și 
de durată a cunoștințelor specifice, în configurarea 
unor relații autentice între oameni ai educației: ei 
(studenții), noi (profesorii) și colaboratorii noștri din 
școli și din grădinițe. Pe scurt, motivație, efort și 
timp ghidate de un singur scop: a fi dascăl. 

În data de 13 iulie 2022 s-a desfășurat proba 
scrisă a examenului de titularizare și am fost foarte 
mândri de rezultatele absolvenților programului de 
studii de licență Pedagogia învățământului primar și 
preșcolar. Mai cu seamă, ne-au atras atenția cele 
patru note de 10 obținute de absolventele noastre. 

Am fost curioși să aflăm ce a reprezentat acest 
examen pentru ele, mai cu seamă în legătură cu 
întreaga pregătire anterioară asigurată de facultatea 
noastră, gândind că mărturiile lor pot inspira mai 
departe pe alții.... 

„Examenul de titularizare a reprezentat o adevărată 
provocare, având în vedere importanța sa pentru 
cariera didactică. De aceea, mi-
am focalizat toată energia și 
mi-am dedicat tot timpul 
pentru a mă pregăti cât mai 
bine. Ceea ce m-a ajutat foarte 
mult au fost cunoștințele pe 
care le-am dobândit în timpul 
facultății, dar și experiența pe care am acumulat-o în 
timpul practicii de specialitate. Această reușită este 
prima treaptă în cariera mea de dascăl; mi-a oferit 
mai multă încredere în mine, motivându-mă pentru 
a-mi forma constant competențe, pentru ca la rândul 
meu să-i ajut pe cei mici să se dezvolte armonios.”   

Liliana Maria Praf 
 

„Examenul de titularizare a însemnat multă muncă. 
Știind că în Brașov sunt puține posturi titularizabile, 
acest examen a fost și o sursă 
de stres pentru că îmi doream 
foarte mult să devin profesor 
titular. Facultatea a contribuit 
mult la nota pe care am obți-
nut-o, deoarece a pus bazele 
mele ca viitor profesor și mi-a format competențele 

necesare. Voi absolvi masteratul tot în cadrul FPSE, 
o să mă înscriu la gradul II și o să continui să învăț de 
la colegele mele din unitatea de învățământ din care 
fac parte toate pentru a deveni un bun profesor.”   

Elena Florenița Pîrnău 
 

„Examenul de titularizare… Un amalgam de emoții, 
gânduri și trăiri. Pentru mine a 
însemnat formare, dezvoltare 
continuă, învățare permanentă, 
gestionare eficientă a timpului, 
dar și frustrare, oboseală și 
multă răbdare. Nota (10) care 
anul acesta mi-a permis să 
ocup un post titularizabil, visul 
oricărui profesor, a avut în spate trei ani de studiu în 
cadrul FPSE și multe alte ore de învățare pe cont 
propriu. A fost un drum uneori anevoios, greu și 
obositor, dar obiectivele clar stabilite, alături de 
motivația de a mă dezvolta profesional și a avea un 
start bun în carieră m-au determinat să învăț riguros. 
În loc de încheiere, le doresc dascălilor din orice 
domeniu răbdare, determinare, perseverență și 
motivație în încercarea de a fi constant modele 
formative pentru copiii pe care îi vor modela.” 

Florina Răpițeanu 
 

„Încă din clasa întâi, doamna mea învățătoare mi-a 
stârnit pasiunea pentru a fi dascăl. Cei trei ani de 
facultate ca studentă la distanță au fost o provocare 
pentru mine și iată-mă azi în fața realizării de a 
promova examenul de titularizare cu nota 10. Am 
muncit foarte mult, am pus 
suflet în fiecare proiect, iar 
fiecare feedback primit de la 
profesori a fost constructiv și 
purtător de motivație. Dragostea 
pentru copii, pentru această 
profesie specială m-a stimulat 
să mă dezvolt, atât pe plan profesional, cât și pe 
plan personal, împlinindu-mi visul cel mai mare.”   

 
Alexandra Ionela PALADE POPEIA 

 

Lector dr. Oana Alina BOTA 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
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 EXPOZIȚIA „ARTELE PERSIEI”, LA AULA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
 

 
 

În data de 25 iulie 2022, la ora 14.00 a avut loc la 
Aula Universității Transilvania din Brașov, deschi-
derea oficială a expoziției „Artele Persiei”, moment la 
care au participat Ambasadorul Republicii Islamice 
Iran în România, E.S. Dl. Seyed Hossein Sadat 
Meidani, președintele Senatului Universității 
Transilvania din Brașov, prof. dr. Mircea Horia 
Țierean și decanul Facultății de Litere, conf. dr. Adrian 
Lăcătuș.  

Ambasada Republicii Islamice Iran la București a 
ales Universitatea Transilvania din Brașov să fie 
gazda acestui eveniment în baza bunelor relații de 
colaborare dintre instituția brașoveană și universități 
din Iran.  

 
 
 

La această expoziție, desfășurată în perioada 24-
26 iulie, au participat 16 artiști meșteșugari iranieni 
care și-au expus lucrările și au susținut workshopuri 
interactive. Au putut fi admirate lucrări realizate prin 
diverse tehnici precum: pictură, miniatură, gravură în 
lemn, intarsi, broderie, prelucrarea pietrelor semi-
prețioase sau tehnică de emailat.  

În plus, vizitatorii i-au putut vedea pe artiști lucrând 
și aplicând cu măiestrie tehnicile artistice. 

 

 
 

Expoziția „Artele Persiei” marchează 120 de ani de 
relații diplomatice între România și Republica 
Islamică Iran și în acest fel, brașovenii au fost invitați 
la o incursiune prin cultura și arta Iranului și a ora-
șului Isfahan, considerat capitala culturală a Iranului. 
Artizanatul iranian a fost întotdeauna renumit pentru 
istoria și vechimea sa, autenticitatea culturală și 
pentru abordările imaginative ale operelor de artă. 

 

Sinteză realizată de Victor BRICIU 
Biroul de Marketing și Imagine 

Sursă: www.unitbv.ro/stiri-si-evenimente 
Credit foto: Ambasada Republicii Islamice Iran în 

România 
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MAGDALENA RĂDULESCU | 120 DE ANI DE GRAȚIE BOEMĂ 
 
Vineri, 5 august 2022, a avut loc vernisajul 

expoziției Magdalena Rădulescu | 120 de ani de 
grație boemă.  

 
 

Organizată cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la 
nașterea artistei și curatoriată de Alexandra 
Ardelean, expoziția reunește 82 opere de artă 
(grafică și pictură) din 10 colecții private din România, 
printre care colecțiile Cătălin Casperschi, Mihai 
Astratinei, I. și L. Gavrilescu și Eduard Uzunov. 

 

 
 

Născută la Râmnicu-Vâlcea, Magdalena Rădulescu 
(1902-1983) și-a făcut studiile la München, la 
Academia de Belle Arte, și la Paris, la Académie de la 
Grande Chaumière.  
 

 
 

Artista a activat în mediul artistic parizian alături de 
alți artiști faimoși precum Brâncuși, Chagall și 
Giacometti. Magdalena Rădulescu a desfășurat o 
activitate artistică bogată, operele sale regăsindu-se 
în numeroase colecții muzeale și zeci de colecții 
private din întreaga lume. Lucrările prezentate în 
cadrul expoziției tratează teme precum: 
autoportretul, scene de gen reprezentând lumea 
spectacolului și a carnavalului (cavalcade, personaje 
de circ și acrobați neînfricați), dansuri românești 
(hore și dansul călușarilor).  

 

 
 

Expoziția este organizată de Muzeul de Artă Brașov 
și găzduită de Centrul Multicultural al Universității 
Transilvania. La vernisaj au vorbit despre Magdalena 
Rădulescu directorul Muzeului de Artă, Radu Popica, 
curatoarea Alexandra Ardelean și colecționarul 
Eduard Uzunov. Expoziția poate fi vizitată în perioada 
5 august – 30 octombrie 2022, de marți până 
sâmbătă, între orele 11.00 și 19.00. Intrarea este 
liberă. 

 
Anca PAPANA 

Centrul Multicultural al Universității Transilvania 
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 IN MEMORIAM - PROF. DR. ING. IOSIF SOARE (1934 – 2004) 
 
 

 
 

Profesorul Iosif Soare s-a născut la 27 mai 1934 în 
localitatea Rucăr, jud. Argeş. Studiile universitare 
efectuate la Institutul Politehnic din Braşov, 
Facultatea de Mecanică, secția Automobile şi 
Tractoare le-a absolvit în anul 1960, fiind încadrat ca 
asistent la Catedra de Automobile şi Tractoare a 
I.P.Bv. Din anul 1960 până în anul 1990 a parcurs 
toate treptele ierarhiei didactice universitare.  

A devenit doctor în științe tehnice din anul 1966, 
titlu obținut la Praga, fiind primul absolvent al secției 
de Automobile şi Tractoare care a susținut doctoratul 
în străinătate. A publicat nouă cursuri universitare 
dintre care cinci în Editura didactică şi pedagogică şi 
63 de lucrări de cercetare științifică în domeniul 
automobilelor susținute la conferințe şi congrese 

interne şi internaționale. Activitatea didactică a 
constat în cursuri şi lucrări aplicative la disciplinele: 
Cercetarea experimentală a autovehiculelor – 
ingineri zi; Repararea automobilelor – colegiu şi 
ingineri; Fabricarea şi repararea industrială a 
autovehiculelor.  

Dintre cursurile universitare publicate în edituri 
centrale amintim: „Metode şi mijloace de încercare a 
automobilelor”, Editura Tehnică București, 1982; 
„Tehnologia reparării automobilelor”, Editura 
Didactică şi Pedagogică București, 1983; „Încercarea 
autovehiculelor”, Editura Didactică şi Pedagogică 
București, 1983. Numărul mare de lucrări științifice 
este rezultatul participării la realizarea a 22 de 
contracte de cercetare științifică în domeniul 
construcției, fabricării şi testării autovehiculelor şi a 
componentelor acestora. 

 
Șef lucrări dr. Janos TIMAR 

Facultatea de Inginerie Mecanică 
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