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1 MARTIE 2019 – MOMENT DE SĂRBĂTOARE LA UNIVERSITATE 
 
Universitatea Transilvania din Brașov a sărbătorit 

la 1 martie Ziua Universității Transilvania, eveniment 
ajuns la a șaptea ediție și marcat de numeroase 
evenimente cu caracter științific, cultural-artistic și 
sportiv la care și-au adus aportul studenți și 
profesori ai universității, dar și persoane interesate 
de manifestările organizate în această perioadă. 

 
Timp de mai bine de o săptămână (între 26 

februarie și 7 martie) au avut loc diferite evenimente 
dedicate Zilei Universității, cele mai multe fiind 
concentrate în 1 martie atât la nivel de universitate, 
cât și în fiecare facultate. 

În data de 1 martie manifestările la nivel de 
universitate au debutat la Aula Universității cu 
campionatul de șah; Mediateca Norbert Detaeye i-a 
invitat pe brașoveni să descopere „Cartea cea 
frumoasă”, un eveniment prezentat de doi designeri 
de carte renumiți: Alexandru Șchiopu și Cristina 
Sabău din București care au discutat despre știința și 
arta graficii de carte; literatura a ieșit și anul acesta 
în oraș: Facultatea de Litere organizând un nou 
program de lecturi publice de poezie, proză și 
dramaturgie ale studenților, absolvenților și 
profesorilor, eveniment care s-a desfășurat în mai 
multe librării din centrul orașului.  

Pe parcursul întregii zile la Centrul Multicultural a 
putut fi vizitată expoziția: „Parcuri americane de Dan 
Dinu”. Liceeni brașoveni de la Colegiul Național de 
Informatică „Grigore Moisil”, Colegiul Național „Dr. 
Ioan Meșotă”, Liceul Teoretic „Johannes Honterus” 
au participat la Laboratorul de Creativitate/ Centrul 
de Valorificare și Transfer de Competențe la o 
întâlnire alături de lideri de la Benchmark Electronics 
și AUTOLIV. Seara s-a încheiat cu recitalul „Magia 
muzicii și a cuvântului” susținut de Mihai Teacă – 
student al Facultății de Muzică, care face parte din 

Stagiunea de concerte a universității, recital 
organizat de Centrul Muzical. 

  
 

  
La nivelul facultăților pe parcursul zilelor care au 

precedat ziua da 1 martie dar și după această dată 
au fost organizate ateliere, workshop-uri tematice, 
seminarii, simpozioane, dezbateri, expoziții, concur-
suri și spectacole. Cei interesați au putut afla cum se 
construiește un aeromodel funcțional, cum se 
proiectează digital și se imprimă 3D, dar și cum se 
acordă suportul vital de bază în acțiuni medicale de 
prim ajutor. Totodată, au fost organizate întâlniri cu 
absolvenții de succes ai Facultății de Psihologie și 
științele educației iar studenții de la Inginerie 
electrică și știința calculatoarelor au stat față în față 
cu cei mai prestigioși angajatori din domeniu. 

 

   
 

   
 

Ne propunem ca și în continuare comunitatea 
academică a universității noastre să fie o prezență 
activă în regiunea noastră, în domeniul educației al 
activităților socio-culturale și sportive, reprezentând 
una din instituțiile emblematice ale Braşovului. 

 

Lector. dr. Victor BRICIU,  
Biroul de marketing și imagine 

Prof. dr. med. Liliana ROGOZEA 
Prorector relații publice 

 

∎ CUPRINS 



 

A XI-A EDIȚIE A CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR – 
BRAMAT 2019 

 
Cea de-a XI-a ediției a Conferinței Internaționale de 

Știința și Ingineria Materialelor – BRAMAT, 
organizată de Facultatea de Știința și ingineria 
materialelor din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov, s-a desfășurat în perioada 13 – 16 martie 
2019 în Poiana Brașov și s-a bucurat de un real 
succes (www.bramat.ro). 

 

 
 

Evenimentul, la care au participat cca. 260 de 
participanți, a debutat miercuri 13 martie, la Aula 
Sergiu T. Chiriacescu, cu două prezentări de excepție 
susținute de fostul rector al Universității Ben Gurion 
din Beer Sheva (BGU), Israel, profesorul Nachum 
Finger și de profesorul Henrik Rudolph, editorul șef 
al jurnalului Applied Surface Science (Elsevier). Cele 
două prezentări au fost precedate de festivitatea 
acordării titlului de Doctor Honoris Causa al 
Universității Transilvania domnului profesor dr. 
Joseph Kost, eminent profesor și om de știință de la 
Universitatea Ben Gurion, titlu acordat în prezența 
membrilor Senatului universității. 

 

 
 

Lucrările în plen și în cadrul celor opt secțiuni, 
desfășurate începând de joi, 14 martie, în Poiana 
Brașov, au atras participarea și atenția multor 

specialiști în domeniul științei și ingineriei 
materialelor (cadre didactice, cercetători, specialiști 
din industrie, doctoranzi și studenți) din România și 
din diferite țări printre care Portugalia, Israel, 
Germania, China, Spania, SUA, Olanda, Australia, 
Italia, Cipru, Ungaria, Turcia, Sri Lanka, Bulgaria, 
Lituania, Marea Britanie etc. 
 

 
 

În vederea publicării celor mai valoroase lucrări 
prezentate, Conferința Bramat 2019 a fost și la 
această ediție asistată de două jurnale de excepție în 
domeniul științei și ingineriei materialelor, respectiv 
Applied Surface Science (Elsevier) și Journal of 
Materials Science (Springer). Ambii editori șefi ai 
jurnalelor menționate au fost prezenți la conferință. 
De asemenea, alte două publicații partenere 
conferinței au susținut posibilitatea publicării 
lucrărilor, respectiv Materials Today Proceedings 
(Elsevier) și Buletinul Universității Transilvania din 
Brașov – Seria Științe inginerești. 

În cadrul cinei festive BRAMAT 2019 au fost 
premiate cele mai valoroase postere realizate de 
tinerii doctoranzi și au fost acordate diplome de 
fidelitate participanților. 

Conferința BRAMAT, prin vizibilitatea participan-
ților și calitatea lucrărilor prezentate, prin jurnalele 
științifice prezente, prin complexitatea problemelor 
abordate și prin atmosfera excepțională creată, 
poate fi considerată una dintre cele mai apreciate 
conferințe internaționale, în domeniul științei și 
ingineriei materialelor. 

 

Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU 
Președintele Conferinței BRAMAT 

∎ CUPRINS  

http://www.bramat.ro)/


NOILE CONSTRÂNGERI ALE LITERATURII ÎN DEZBATERE LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 
DE LITERATURĂ COMPARATĂ ȘI STUDII CULTURALE, EDIȚIA A V-A 

 
În zilele de 21 și 22 martie 2019, Departamentul 

de Literatură și studii culturale al Facultății de 
Litere, împreună cu Institute of Modern Languages 
Research și cu sprijinul Agence universitaire de la 
Francophonie, au organizat a V-a ediție a 
Conferinței Internaționale de Literatură Comparată 
și Studii Culturale: Littérature sous contraintes en 
Europe de l’Est après 1989/ Literature under 
Constraint in Eastern Europe after 1989.  

 

 
 

Invitatele speciale ale conferinței, Tiphaine 
Samoyault, de la Université Sorbonne Nouvelle, 
Paris 3 și Oana Panaite, de la Indiana University, 
Bloomington, au redefinit în comunicările lor 
plenare conceptul de contemporaneitate, 
bazându-se pe semnificația acesteia dincolo de 
relevanța pur istorică sau temporală și au explorat 
noile  constrângeri politice și culturale ale literaturii 
și artei în era globală și postcolonială. 

 

 
 

Dacă în prima zi a conferinței au prevalat 
expunerile teoretice și cele dedicate literaturii 
francofone, în cea de a doua zi lucrările s-au axat 
pe analize și studii de caz din literaturile unor țări 
precum Polonia, Cehia, Slovenia, Republica 
Moldova și România. Comunicările, susținute mai 
ales de tineri cercetători, au ilustrat atât 
diversitatea opțiunilor literare, cât și analogiile de 
structură dintre mediile culturale specifice țărilor 
Europei de Est. Pe lângă calitatea prezentărilor, 
conferința a oferit și discuții consistente și 
interesante în cadrul fiecărui panel tematic. 

 
Diana FRANȚ 

Master Inovare culturală 

 
∎ CUPRINS 

  



CONFERINȚA DE DREPT „TRANSILVANIA” CU TEMA „ARHITECTURA ȘI FORMAREA 
PROGRESIVĂ A NOULUI COD COMERCIAL AL ROMÂNIEI” 

 
În perioada 22-23 martie 2019 s-a desfășurat 

prima ediție a Conferinței de Drept „Transilvania”, a 
cărei temă principală a fost Arhitectura și formarea 
progresivă a noului Cod comercial al României. 

 

 
 

În derularea acestui proiect au fost implicate 
Facultatea de Drept din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov, Societatea Civilă de 
Avocați Piperea și Asociații, Societatea Civilă de 
Avocați Savu și Asociații, S.O.R.O.C.A.P.P., în 
parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept din 
cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Drept 
din cadrul U.M.F.S.T. din Târgu Mureș, Baroul 
Brașov, INPPA - Centrul Teritorial Brașov, Baroul 
Mureș, Baroul Harghita, Camera de Comerț și 
Industrie Brașov, Editura C.H. BECK și Centrul de 
Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri. 

Prin expunerile cu caracter interactiv au fost 
oferite soluții tranșante și argumentate la cele mai 
controversate probleme de drept din practica 

judiciară actuală ce se circumscrie ariei dreptului 
comercial, precum și ramurilor de drept 
interferente, caracterul acestei manifestări 
științifice fiind unul de interdisciplinaritate juridică 
în scopul corelării și integrării în fondul legislativ 
actual a viitorului Cod comercial al României.  

 

 
 

Evenimentul științific s-a bucurat de o largă 
participare, fiind prezenți judecători din cadrul 
instanțelor naționale, inclusiv magistrați-asistenți 
ai Curții Constituționale a României, cadre didactice 
universitare, avocați, practicieni în insolvență, 
consilieri juridici, reprezentanți ai editurilor de carte 
juridică, precum și alți specialiști ce fac parte din 
grupul de inițiativă al redactării viitorului Cod 
comercial al României. 

 
Lector dr. Codruț-Nicolae SAVU 

∎ CUPRINS 
  



CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ YOUTH IN THE PERSPECTIVE OF THE OLYMPIC 
MOVEMENT 

 
Aniversarea Universității Transilvania din acest 

an s-a încheiat cu Conferința Științifică 
Internațională YOUTH IN THE PERSPECTIVE OF 
THE OLYMPIC MOVEMENT (8-9 martie 2019).  

 

 
 

Alături de cele mai importante personalități din 
domeniul educației fizice și sportului din România 
(reprezentanți ai Guvernului, Senatului, Parlamentului 
și autorităților locale, ai Inspectoratului Școlar 
Județean, ai federațiilor sportive, decani ai facultăților 
de educație fizică și sport din România), au 
participat prestigioase cadre didactice universitare, 
doctoranzi și cercetători din țări ca Germania, 
Franța, Cehia, Slovacia, Croația, Portugalia, 
Slovenia, China și Marea Britanie.  

În prima zi a acestui eveniment au fost 
prezentate numeroase cercetări ale unor invitați de 
seamă. Amintim aici doar cinci dintre ele: 
 Prof. dr. Branislav Antala, Slovacia – 

președinte pe Europa al Federației 
Internaționale de Educație Fizică – FIEP and 
its Future Projects and Activities for the 
Quality Physical Education Development; 

 Prof. dr. Jürgen Beckmann, Germania – The 
holistic development of young athletes; 

 Prof. dr. Jorge Caesar Vilela de Carvalho, 
Portugalia – Does the vulnerable population 
can achieve the high performance; 
 
 

 Prof. dr. Miran Kondric, Slovenia – Physical 
preparation of very young table tennis players 
to avoid injuries – critical view; 

 Conf. dr. Guillaume Martinent, Franța – Young 
elite athletes in intensive training centers: Is 
the optimization of performance potential 
inconsistent with the preservation of well-
being and mental health. 

A urmat o întâlnire oficială a Ministrului 
Tineretului și Sportului din România, prof. Bogdan 
Matei, cu decanii facultăților de educație fizică și 
sport și cu reprezentanții asociațiilor și cluburilor 
sportive din județul Brașov. 

 

 
 

Pe parcursul zilei a doua a acestui eveniment, 
după prezentarea altor lucrări de cercetare, s-a 
desfășurat competiția științifică de postere și un 
workshop cu tema Noi tendințe în sportul adaptat. 

Având în vedere anvergura internațională a 
acestei conferințe și rolul ei în dezvoltarea 
domeniului educației fizice și sportului în Europa 
avem speranțe că pe viitor vom fi și mai 
competitivi în acest domeniu. 

 
Conf.dr. Ioan TURCU– Decan 

Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane 
 

∎ CUPRINS 
  

  



DESIGNUL EDITORIAL CA EVENIMENT ESTETIC 
 
A promova cu delicatețe și respect expresia 

vizuală și tactilă a cărții tipărite în lumea 
contemporană pare un anacronism inocent, dacă 
nu cumva o sfidare în universul lecturilor de ebooks 
și al omniprezentelor tablete. Cristina Sabău, critic 
de artă și design, împreună cu Alexandru Șchiopu, 
artist și designer grafic, un cuplu cunoscut și 
apreciat în universul cărții românești de valoare, 
invitați ai Mediatecii Norbert Detaeye, au 
configurat, în universul academic al celebrării Zilei 
Universității Transilvania, un subiect-eveniment: 
Cartea frumoasă.  

 

 
 

A fost o prezentare liberă și elegantă alcătuită ca 
o desfășurare a implicării lor progresive în 
realizarea de cărți, care să ofere un context grafic 
expresiv textelor supuse tipăririi. Cărții, care ne 
dăruiește valori intelectuale apreciabile generate 
de plăcerea și interesul lecturii, ei îi conferă și 
valoarea, deloc superfluă, a creației grafice ca artă 
a prezenței editoriale de excepție.  

 

 
 

Decizia privind litera, forma și mărimea acesteia, 
logica și proporția raportului imagine-text, armonia 
dintre conținut și forma grafică, sistemele de 
facilitare a inteligibilității lecturii, coperta ca o cutie 

miraculoasă cu sensuri vizuale atât directe cât și 
ascunse, captând privirea, trezind întâi curiozitatea 
apoi imediat dorința secretă de posesie și mândria 
deținerii unui obiect generator al plăcerii ochiului și 
degetelor – acestea sunt părți ale artei fericite a 
cărții frumoase. 

 

 
 

Cărțile realizate de Cristina Sabău și Alexandru 
Șchiopu sunt dintre cele pe care le cumperi și le 
strângi la piept cu bucurie și cu sentimentul egoist 
al posesiei lucrului frumos.  

Publicul prezent a avut la dispoziție cărțile celor 
doi, nu puține, având astfel șansa de a atinge, de a 
răsfoi, de a înțelege și de a pătrunde cum se cuvine 
semnificația celor discutate. Printre aceste cărți   
s-a aflat și o apariție editorială recentă a unei 
echipe internaționale cu autori din Universitatea 
Transilvania din Brașov, intitulată „Thinking about 
rural and local spirit. Seven years of design and 
crafts based research on site”, cu o viziune grafică 
actuală, minimalistă și austeră, prin care a fost 
ilustrat rolul designului de carte în facilitarea lecturii 
prin literă, concept al paginii, culoare și copertă.  

În loc de concluzie: cartea tipărită rămâne o 
ancoră intelectuală puternică, iar forța ei de 
atracție este întărită de o înfățișare grafică pe 
măsură. Mulțumim invitaților noștri pentru a ne fi 
readus în atenție importanța acestei opțiuni. 

 
Prof.dr. Marina CIONCA 

 
∎ CUPRINS 

 



 

MANIFESTĂRILE ORGANIZATE CU PRILEJUL ZILEI UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
LA FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL 

 
Manifestările organizate cu prilejul Zilei Universității 

Transilvania din Brașov în cadrul Facultății de 
Inginerie Tehnologică și Management Industrial au 
fost puse, și în acest an, sub semnul noutăților în 
domeniul ingineriei industriale și al inovării în tehnică. 

Astfel, s-au desfășurat mai multe activități pentru 
popularizarea tehnologiilor avansate, adresate în 
primul rând elevilor de liceu, dar la care au fost 
bineveniți toți cei interesați de subiectele abordate. 
La atelierele Conectează-te la noile tehnologii. 3D 
Printing Live și Cum se construiește un aeromodel 
funcțional? participanții au avut prilejul să asiste la 
demonstrații practice din domeniul tehnologiilor 
aditive și al construcțiilor aerospațiale.  

 

 
 

După o scurtă prezentare teoretică, pentru 
punerea în temă a participanților cu partea 
practică, s-a trecut la fabricarea unor piese de 
configurație complexă, din material plastic, prin 
tipărire 3D. Au fost puse în funcțiune patru 
imprimante 3D pentru fabricarea unor repere care 
ulterior au fost asamblate. Concomitent, pe aceleași 
mașini au fost realizate și piese promoționale, care 
la sfârșitul manifestării au fost oferite celor mai 
activi și interesați participanți. În laboratorul de 
construcții aerospațiale, oaspeții au participat activ, 
alături de studenți din anul III de la programul de 
studii Construcții aerospațiale, la asamblarea unor 
componente de control al zborului pe un aeromodel 
realizat în prealabil în facultate. 

Pentru cei care au dorit să participe la Cursuri de 
proiectare digitală și imprimare 3D sau prezentări 
din domeniul Sistemelor de producție digitale din 
perspectiva celei de-a patra revoluții industriale, ca 
o provocare a începutului de secol, a fost o bună 

oportunitate să fie în contact cu conceptele și 
principiile care au o tot mai mare aplicabilitate în 
producția industrială.  

 

 
 

Tot în cadrul manifestărilor dedicate Zilei 
Universității, un loc aparte a fost rezervat prezentării 
realizate în cadrul Laboratorului L2 din cadrul ICDT, 
intitulată Aplicații ale tehnologiilor neconvenționale în 
industrie – demonstrații și aplicații tehnologice.  

 

 
 

Prezentarea a fost un bun prilej de schimburi de idei 
la care au participat invitați, studenți și cadre didactice 
de la programe de studii coordonate de Facultățile de 
Inginerie tehnologică și management industrial și 
Știința și ingineria materialelor. În cadrul expunerii s-a 
evidențiat dotarea și infrastructura tehnică din 
laborator, precum şi tehnologiile disponibile. 

După o zi plină, marcată de discuții și realizări 
concrete, se desprinde o singură concluzie: și în 
acest an manifestările dedicate Zilei Universității, 
organizate în cadrul Facultății de Inginerie 
tehnologică și management industrial, au fost 
încununate de succes, participanții fiind captați, în 
primul rând de caracterul aplicativ al activităților, 
ceea ce ne încurajează să repetăm acest tip de 
manifestări și în anul următor. 

 

Prof. dr. Mircea Viorel DRĂGOI  
Conf. dr. Flavius SÂRBU 
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EVENIMENTE DESFĂȘURATE LA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CU OCAZIA ZILEI 
UNIVERSITĂȚII 

 
Ziua Universității Transilvania din Brașov a fost 

marcată în cadrul Facultății de Construcții prin trei 
evenimente majore desfășurate în perioada 27 
februarie – 1 martie 2019, pe teme specifice 
domeniului și de interes pentru participanți. 

 

 
 

Mândria și fascinația profesiei de constructor a 
reprezentat tematica întâlnirii din data de 
27.02.2019, ora 13.30, Amfiteatrul ,,Atanasie 
Talpoși’’, între cadre didactice din facultate, însoțite 
de studenți, și un grup de elevi însoțiți de cadre 
didactice de la Liceul Mircea Cristea. 

Întâlnirea a vizat introducerea în tainele profesiei 
de inginer constructor și de instalații pentru 
construcții, prin prezentări susținute de imagini și 
discuții interactive cu elevii și profesorii de liceu, 
urmate de vizitarea Laboratorului de Inginerie civilă 
(în componența căruia intră sublaboratoarele: 
Materiale de construcții, Geotehnica și teren de 
fundare, Căi de comunicații) și a Laboratorului de 
suprafețe radiante). 

Competențe și abilități la absolvire prin ochii 
angajatorilor a constituit tematica întâlnirii dintre 
studenții facultății și reprezentanți ai mediului de 
afaceri care desfășoară activități de construcții și 
de instalații aferentă acestora.   

Acțiunea s-a desfășurat în data de 28.02.2019, 
începând la ora 12:00, sala JV1, pe parcursul a două 
ore și a constat în discuții și prezentări de imagini, 
în fața studenților, din activitatea firmei ICCO FM, 

cu accent pe așteptările angajatorilor privind 
competențele și abilitățile dobândite la absolvirea 
facultății. 

Soluții Open BIM pentru proiectarea în 
arhitectură și construcții, respectiv, Realizarea 
proiectelor de instalații în construcții cu programul 
STABICAD au reprezentat tematicile acțiunilor 
desfășurate în data de 1.03.2019, ora 11.00, sala 
JV1, la care au participat peste 70 de studenți și 
cadre didactice de la toate programele de studii de 
licența și masterat. 

 

 
 

Prezentarea software-ului de proiectare și a unor 
aplicații pe modele practice a constituit expunerea 
firmei ALLBIM NET, care a suscitat, prin rezultatele 
obținute pe etape intermediare de lucru și finale, 
un real interes din partea studenților care au 
posibilitatea de a urma gratuit cursuri de pregătire 
organizate în cadrul facultății. 

Interes deosebit a trezit și aplicația prin programul 
STABICAD, derulată în fața studenților de către 
reprezentantul firmei STABIPLAN – Olanda, 
Departamentul ,,Research and Developement”. 

 
Prof. dr. Ing. Ioan TUNS – Decan 

Facultatea de Construcții 
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REPREZENTAȚII CARAGIALE LA CĂMINUL DE BĂTRÂNI NOUA 
 
De 1 Martie, sărbătorind venirea primăverii și 

Ziua Universității Transilvania din Brașov, studenții 
Facultății de Sociologie și comunicare de la 
programele de studii Sociologie, respectiv Resurse 
umane au oferit reprezentații ale celor două 
spectacole pregătite în cadrul Cercului științific 
studențesc „Erving Goffman” de sociologie 
dramaturgică coordonat de conf. dr. Ștefan 
Ungurean și puse în scenă de conf. dr. Mihai Ignat, 
în sala festivă a Căminului pentru persoane 
vârstnice din Noua.  

 

 
 

Prima „trupă”, intitulată Batalionul 3 degeaba, 
compusă din Drăgan Cornelia, Guțoiu Emanuel 
Gabriel și Cristea Cătălin, a interpretat schița 
Justiție, iar cea de-a doua „trupă”, intitulată 
Scandal, compusă din Dumitrică Emanuel Dumitru, 
Bondoc Mihaela, Guran Alexandra, Fage Diana, 
Dăscălașu Lorena și Dumitru Mihaela, a interpretat 
două scene din piesa O noapte furtunoasă.  

 

 
 

„Cine ar fi crezut că noi, studenții Facultății de 
Sociologie și comunicare suntem buni și la teatru? 
Sociologia dramaturgică ne-a oferit posibilitatea să 
construim o emoție, pe care ulterior am 

transformat-o într-o tradiție. Teatrul pe care noi   
l-am făcut cunoscut a fost o transpunere a lumii 
sociale dintr-o perspectivă metaforică.  

 

 
 

Am reușit să stârnim reacții, să aducem zâmbete, 
să provocăm aplauze și să rămânem în memoria 
vârstnicilor... Personaje vom fi doar de câteva ori în 
viață, dar modul în care am interiorizat fiecare rol, 
va rămâne imprimat în sufletul nostru. Suntem 
niște simboluri pe care trebuie să le încărcăm cu 
însemnătate, iar acest lucru este posibil doar 
performând și dincolo de scenă”, declară studenta 
Cornelia Drăgan, membră a cercului științific 
studențesc și protagonistă în piesa de teatru.  

 

 
 

Este al treilea an în care, cu ocazia Zilei 
Universității, studenții anului I, membri ai acestui 
cerc, oferă, cu pasiune și generozitate, astfel de 
spectacole comunității acestui cămin.  

 
Conf. dr. Mihai IGNAT 

Facultatea de Litere 
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ERASMUS WELCOME MEETING LA CENTRUL MULTICULTURAL AL UNIVERSITĂȚII 
TRANSILVANIA DIN BRAȘOV  

 
În data de 6 martie 2019, Biroul Erasmus+ a avut 

bucuria să organizeze primirea noilor studenți 
incoming. În acest semestru, universitatea noastră 
este gazdă pentru alți 90 de studenți, proveniți din 
24 țări: Italia, Franța, Polonia, Portugalia, Grecia, 
Letonia, Bulgaria, Turcia, Moldova, Bosnia 
Herzegovina, Rusia, Serbia, Ucraina, Belarus, 
Azerbaijan, Albania, Armenia, SriLanka, Maroc, 
Tunisia, Malaezia, SUA, Canada, Ecuador. Acest 
eveniment are ca scop informarea studenților 
străini despre cultura și istoria locală și națională, 
despre oferta universității și despre evenimentele 
în care studenții străini se pot implica.  

 

 
 
 

Ca de fiecare dată, ne-au fost alături 
reprezentanți ai ESN (Erasmus Student Network), 
ce activează ca voluntari în universitatea noastră și 
care, prin activitățile pe care le organizează vin în 
sprijinul studenților străini pentru a se acomoda 
mai bine în universitatea noastră și a cunoaște mai 
bine viața socio-culturală a orașului și a zonei. 

Fiecare din aceste întâlniri ajunge să genereze 
dorința și entuziasmul de a continua programul 
Erasmus+, atât din partea membrilor Biroului 
nostru, cât și din partea studenților participanți. Ne 
bucură faptul că în fiecare an numărul de studenți 
incoming crește, la fel cum crește și diversitatea 
țărilor din care aceștia provin.  

Putem considera acest lucru o dovadă a eficienței 
eforturilor de a face cunoscută oferta universității 
noastre, efort depus de toți cei care ne reprezintă 
internațional, precum și a faptului că foștii 
participanți la mobilitate au plecat cu experiențe 
folositoare și plăcute, astfel încât să recomande și 
altora participarea în program. 

 
 Conf. univ. dr. Laura Teodora DAVID 

Responsabil pentru mobilități incoming
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ALUMNI DAYS  
 
În cadrul evenimentelor aniversare ale 

Universității Transilvania din Brașov, Facultatea de 
Psihologie și Științele Educației a organizat în 
perioada 6-7 martie 2019 trei întâlniri ale 
studenților cu absolvenții promoțiilor anterioare 
ale facultății, sub egida ALUMNI DAYS.  

 

 
 

Organizarea s-a făcut pe specializări, întrucât la 
solicitarea studenților, evenimentul a fost deschis 
tuturor, nu doar celor din anii terminali, iar invitații 
ALUMNI  FPSE 2019 au fost distribuiți astfel: 

Studenții de la specializările licență PIPP și PPS și 
masteranzii PETSM s-au bucurat de prezența 
doamnelor Cristina ELEKES – profesor pentru 
învățământul preșcolar, Laura IACOB – director 
Școala Prems și Carmen PĂLĂȘAN – profesor 
itinerant. Cei de la specializările licență PSH și 
masteranzii PCCPP au avut posibilitatea să 
dialogheze aprofundat despre traiectoria devenirii 
ca psihoterapeut cu Livia CĂCIULOIU și Alex 
Octavian CĂCIULOIU, care în prezent profesează în 
București în practică privată.  

Roxana BELEAUA împreună cu Raluca 
KERESZTES – HR la Schaeffler Romania și Elena 
SECHELI – Director adjunct Școala Generală 11 
Brașov - au împărtășit masteranzilor de la PMO și 
RUE impresii din experiența profesională 
corporatistă în comparație cu cea managerială din 
sistemul de învățământ. 

Foștii studenți au povestit actualilor candidați la 
meseria de profesor despre cum visau și care era 
realitatea, despre ce-ar fi vrut și ce-au putut, 
despre bucuria realizărilor și gustul dezamăgirilor 
transformate în temelia următorului lor pas.  

 

 
 

Ca o concluzie, au demonstrat că a fi profesor și/ 
sau psiholog nu e doar un har și un dar, ci mai ales 
o responsabilitate asumată și un efort continuu de 
pregătire, de implicare, de curaj și interes pentru ce 
și cum sădești, sau re-sădești, astfel ca în urma ta 
să răsară viitorii adulți care (se) creează, (se) 
dăruiesc și (se) construiesc mai departe într-o viață 
echilibrată, asumată și responsabilă. 

 

 
 

Am văzut laolaltă într-o sală de curs absolvenți – 
profesori și psihologi emoționați de revenirea în 
lăcașul studenției, studenți interesați să afle cum va 
arăta (sau nu!) și viitorul lor și alți profesori care 
privesc cu drag spre roadele muncii comune de 
peste ani, cele din trecut, cele de acum, cele ce le vor 
urma. Mulțumim distinșilor invitați. Voi ne-ați 
confirmat speranța că împreună putem crea punțile 
pe care trec cu încredere cei care aleg să fie, nu doar 
să poarte titulatura de, psiholog și profesor. 

 
Lector dr. Iolanda BELDIANU  

Responsabil ALUMNI FPSE 
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STUDENȚII IESC ȘI COMPANIILE – 2019 
 
Pe data de 7 martie 2019, pe durata întregii zile, 

s-a desfășurat la Aula Universității Transilvania din 
Brașov a treia ediție a evenimentului anual 
organizat de Facultatea de Inginerie electrică și 
știința calculatoarelor, Studenții IESC și companiile. 
Manifestarea a încheiat ciclul de evenimente 
organizate cu ocazia zilei universității. 

 

 
 

Au răspuns invitației de a participa la întâlnirea cu 
studenții un număr de 20 de companii care au 
sprijinit material desfășurarea activităților. 
Companiile au organizat fiecare câte un stand de 
prezentare unde au avut ocazia să-și facă 
cunoscute domeniul de activitate, realizări și 
programe oferite studenților. Unele companii au 
organizat activități interactive cu studenții, 
concursuri, ateliere sau seminarii în care au fost 
prezentate tehnologii moderne din domeniul lor de 
activitate. 

 

 
 

Agenda zilei a inclus inaugurarea unui laborator 
modern dotat cu calculatoare iMAC obținute printr-o 
sponsorizare făcută de compania Mondly din Brașov, 
laborator în care studenții vor desfășura activități 
aplicative la discipline software. 

 

 
 

La eveniment au participat în număr mare 
studenți din toți anii de studii. Aula, la parter și la 
primul etaj, a fremătat pe durata întregii zile; 
standurile companiilor au stârnit interes, iar sălile 
în care s-au desfășurat activități au fost pline.   

Interesul manifestat atât de studenți cât și de 
companii confirmă importanța colaborării dintre 
industrie și universitate, colaborare în care 
subiectul comun este studentul iar obiectivul este 
acela de a trimite specialiști competitivi pe piața 
muncii, cu o pregătire fundamentală temeinică și în 
egală măsură familiarizați cu tehnologiile moderne. 

Mulțumim ARC, ATOS, Autoliv, Benchmark, 
Caditec, Celesta, Cerner, Elektrobit, FotoNation, 
Intel, Miele, Mondly, NTT DATA, Preh, Siemens, 
Stabilus, Tata Technologies, Tehmin, Total Electric 
și Waters.  

 

Conf. dr. ing. Carmen GERIGAN  - Decan  
Facultatea de Inginerie electrică  

și știința calculatoarelor 
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SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE STUDENȚII FACULTĂȚII DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA 
MATERIALELOR CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CENTRELOR DE CERCETARE DE PROFIL  

 
Manifestările organizate la nivelul Facultății de 

Știința și ingineria materialelor cu ocazia Zilei 
Universității Transilvania au reușit să transmită 
studenților de anul I obiectivele prioritare aferente 
activităților desfășurate la centrele de cercetare 
științifică de profil din cadrul Institutului de 
Cercetare – Dezvoltare  (ICDT).  

 

 
 

Studenții au fost implicați în diverse activități 
practice, de la utilizarea roboților în tehnologia de 
sudare, printarea 3D și testarea proprietăților 
mecanice, până la utilizarea unor metode de mare 
finețe ce includ caracterizarea straturilor subțiri şi a 
structurilor de ordin nanometric.  

 

 
 

De asemenea, aceștia au asistat activ la 
realizarea unor procedee termice, incluzând călirea 
prin inducție și caracterizarea materialelor prin 

analiza termică termogravimetrică și analiza cu 
scanare diferențială. O altă realizare tehnologică 
avansată care i-a atras pe studenți a fost utilizarea 
unei mașini de tăiat cu jet de apă.  

 

 
 

După această vizită, studenții si-au exprimat 
dorința de a petrece cât mai mult timp și de a se 
integra în activitățile desfășurate la nivelul 
centrelor de cercetare prezentate. Acest rezultat 
reprezintă un real succes pentru dezvoltarea 
facultății, cercetarea la nivel predoctoral fiind 
recunoscută ca parte integrantă a educației 
universitare. 

 

 
 

Șef lucrări dr. ing. Ioana POPESCU 
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COMPETIȚIA TRANSILVANIA GAME JAM   
 
Începând de vineri, 15.03, ora 17:00, și până 

duminică, 17.03.2019, 19:00, la Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania 
din Brașov a avut loc prima ediție a evenimentului 
concurs „Transilvania Game Jam”.  

 

 
 

Competiția s-a desfășurat pe parcursul a 48 de 
ore cu susținerea Tomorrow HUB a Facultății de 
Inginerie mecanică și a Facultății de Inginerie 
electrică și știința calculatoarelor, fiind legată de 
tema proiectului eHERITAGE (Extinderea capacității 
de C&I în domeniul aplicațiilor de conservare a 
patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor de 
realitate virtuală). 

 

 
 

În jur de 50 de participanți împărțiți în echipe de 
maximum patru persoane și-au demonstrat 
abilitățile de programare de jocuri sau concepte de 
joc. Concursul a fost structurat pe două categorii, 
jocuri digitale și jocuri de societate (boardgames), 
iar cele mai ingenioase idei au fost premiate. 

Ziua de vineri a fost dedicată unor workshop-uri 
gratuite pe teme de „game development” care au 
venit  în sprijinul participanților. Pe parcursul celor 
două zile de competiție aceştia au avut la dispoziție 
spațiul necesar pentru a crea, precum și sprijin în 
orientare din partea unor mentori din domeniul de 
specialitate.  

 
 

Tomorrow HUB împreună cu Centrul de Realitate 
Virtuală și Robotică (VRRD) din cadrul Institutului 
de Cercetare și Dezvoltare al Universității 
Transilvania (ICDT) s-au ocupat de organizare și au 
furnizat infrastructura necesară desfășurării 
activității în cele două zile, facilitând procesul 
creativ, precum și găzduirea unor ateliere de lucru 
despre dezvoltarea jocurilor. Tema jocurilor care au 
fost create este „Patrimoniul cultural al Brașovului 
văzut din trecut, prezent și viitor”. Pentru a spori 
interesul participanților pentru tehnologie, membrii 
VRRD au prezentat echipamentele disponibile în 
cadrul institutului, inclusiv standul holografic și 
celelalte sisteme de VR construite în timpul 
proiectului eHERITAGE, dar și roboții și 
echipamentul haptic din laborator.  

 

 
 

Concursul s-a aflat la prima ediție, totuşi numărul 
mare de participanți demonstrează interesul 
studenților pentru domeniul gaming-ului. Cât 
despre organizatori, aceştia și-au propus prin acest 
eveniment să-i stimuleze pe tinerii pasionați de 
jocuri și totodată să încurajeze munca în echipă.  

 

Daniel VOINEA - Doctorand, asistent cercetare,  
Șef lucr. dr.ing Mihai DUGULEANĂ, 

Facultatea de Inginerie mecanică 
Cristina ILISAN - Studentă anul II, 

Comunicare și relații publice 
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AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE LA SOCIAL IMPACT AWARD ROMÂNIA 2019, O COMPETIȚIE CU 
PREMII DE 5000 DE EURO PENTRU IDEI DE AFACERI SOCIALE!  

 
În martie, Universitatea Transilvania Brașov a 

găzduit un atelier de Generare de idei cu impact în 
comunitate organizat de echipa Social Impact 
Award. În cadrul atelierului participanții împreună 
cu invitații antreprenori au dezbătute subiecte de 
actualitate pentru tinerii din țara noastră, 
descoperind ce este antreprenoriatul social și cum 
pot genera idei cu impact în societate. A fost o 
seară plină de inspirație, cu multe idei și soluții 
puse cap la cap de către tinerii participanți. 

 

 
 

Tinerii profesioniști, studenții și elevii care vor să 
devină antreprenori sociali sunt invitați să aplice la 
cea de-a opta ediție a Social Impact Award România, 
folosind următorul link apply.socialimpactaward.ro. 

După primirea aplicațiilor până pe 17 mai, juriul 
va selecta 15 idei de proiecte care vor intra într-o 
etapă de dezvoltare și incubare a ideilor pe 
parcursul verii. Juriul este format din experți, 
printre care se află și partenerii Social Impact 
Award România: Raluca Cocuz, specialist în 
sustenabilitate @ Enel România și Nicoleta Deliu, 
@ BCR. Perioada de incubare vine cu resursele 
necesare, astfel încât tinerii să își dezvolte ideea 
mai departe. Incubarea oferă acces la: 
 sesiuni individuale de mentoring; 
 metode și instrumente de lucru specifice 

antreprenoriatului social; 
 o comunitate de tineri antreprenori sociali; 
 suport în înțelegerea priorităților și în 

acționarea în direcția lor. 

Pe 3 octombrie, juriul format din experți în 
antreprenoriat social va acorda 3 premii de 1.500 
de euro, la care se adaugă premiul de popularitate 
în valoare de 500 de euro, desemnat prin votul 
comunității și burse de participare la Social Impact 
Award International Summit, din noiembrie, în 
Kiev, Ucraina. 

Misiunea organizatorilor este pregătirea și 
inspirarea tinerilor pentru a-și crea și dezvolta 
propriile inițiative și pentru a deveni parte din 
soluțiile de care România are nevoie, 
reprezentându-ne cu mândrie cu ideile lor în 
rețelele internaționale, iar pentru asta au dezvoltat 
programe de învățare, inspirație și susținere 
financiară în programe ca Future Makers 
(www.futuremakers.ro), Shaping Conversations și 
Social Impact Award. 

În România, competiția este la a opta ediție și de 
patru ani este organizată de către Universitatea 
Alternativă - un model educațional alternativ și un 
program de învățare personalizat, Social 
Innovation Solutions - design și consultanță de 
inovare socială și Global Shapers Bucharest Hub - 
rețeaua de tineri inițiată de World Economic Forum 
și care a susținut până acum 40 de idei de afaceri 
sociale. Partenerii care sprijină SIA România 2019 
sunt BCR și Enel România. 

Astăzi, proiectul este prezent în peste 17 țări, 
printre care: Austria, Bosnia & Herțegovina, 
Croația, Republica Cehă, Georgia, Ungaria, Kosovo, 
Macedonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, 
Elveția, Ucraina, Turcia, Uganda, Kazahstan. 

 
Ovidiu Mircea ȚIEREAN, Facultatea de Științe 

Economice și Administrarea Afacerilor 
 

Cristiana BÎGIU 
Adelina TÎRNOVANU 

Project Manager Social Impact Award România 2019 
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TRANSILVANIA TOURISM FAIR 2019 
 
Facultatea de Alimentație și turism a participat ca 

expozant la Transilvania Tourism Fair 2019, târgul 
regional de turism, care s-a desfășurat la Brașov  
în perioada 22-24 martie 2019. 

 

 
 

În vederea unei inedite promovări a facultății, 
studentele facultății au pregătit un produs 
gastronomic special: Brioșa „De Facultate”, 
împachetată și etichetată corespunzător. Brioșele 
au fost delicioase și au fost multiple solicitări de 
aflare a rețetei folosite, mai ales din partea 
doamnelor.  

 

 
 

Totodată, au fost promovate și programele de 
studii ale Facultății de Alimentație și turism. 

 

 
 

În cadrul târgului, studenții AT au analizat 
ofertele expozanților și au socializat cu vizitatorii și 
expozanții. 

Standul Facultății de Alimentație și turism a fost 
vizitat de profesioniști ai turismului, care au purtat 
discuții și au oferit sfaturi studenților, precum și de 
reprezentanți ai agenților economici din domeniu, 
care și-au exprimat dorința și disponibilitatea de a 
primi în practică studenți.  

 

 
 

Rezultatele s-au concretizat prin diversele 
proiecte de acorduri de parteneriat și convenții 
pentru practica studenților. 

 
Șef lucr. dr. Diana FORIS 

 Coordonator acțiune 
 

∎ CUPRINS 

  



REZULTATE DEOSEBITE ALE STUDENȚILOR LA CONCURSUL FORESTRY VERSATILITY 
DIN CEHIA 

 
Un grup de studenți ai Facultății de Silvicultură și 

exploatări forestiere din Brașov format din 
Andreea Arhip, Laszlo Szasz, Darius Hărdălău și 
Dănuț Pavel au participat în perioada 25-30 martie 
2019 la concursul european „Forestry Versatility”. 

Competiția, care a reunit studenți din 11 țări, s-a 
desfășurat în Cehia, la Brno, fiind la a 33-a ediție. 
Studenții brașoveni au obținut premiile I și II la 
individual prin Laszlo Szasz și, respectiv, Darius 
Hărdălău.  

De asemenea, studenții din Brașov s-au clasat pe 
locul IV în competiția pe echipe. 

Probele au constat în tăieri de precizie cu 
motofierăstrăul (tăiere la orizontală, la verticală, 
cepuit etc.); tăiere cu fierăstrău de două persoane 
(joagăr); simulare cu Harvester John Deere; 
orientare și identificare de specii cu ajutorul unei 
hărți mute și a unei busole; inventariere integrală a 
unei suprafețe de probă; estimare a diametrului, 
înălțimii și a volumului unui arbore pe picior de la o 
distanță de 25 m fără utilizarea niciunui instru-
ment; tir sportiv cu arma - talere (skeet și trap); tir 

sportiv cu carabina de calibru mic. 
 

 
 

Prof. dr. Alexandru Lucian CURTU - Decan 
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere 
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STUDENȚII DE LA FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU ȘI REALIZĂRILE LOR   
 
Ziua Universității Transilvania din Brașov a fost 

sărbătorită la Facultatea de Design de produs și 
mediu prin organizarea expoziției Studenții de la 
DPM și realizările lor.  

 

 
 

Evenimentul și-a propus să prezinte o parte 
dintre cele mai importante realizări ale studenților 
de la programele de studii de licență din cadrul 
facultății: machete funcționale alimentate cu 
energie solară, studii de reamenajare a holurilor 
facultății, roboți, drone, prototipuri de orteze, 
implanturi pentru coloana vertebrală și mașină de 
brichetat, dispozitive de testare pentru laborator. 

 

 
 

Expoziția s-a adresat studenților și cadrelor 
didactice din facultate și universitate, dar și elevilor 
din liceele brașovene. Vizitatorii au apreciat 
creativitatea și rezultatele obținute de studenții 
expozanți, ceea ce a făcut ca evenimentul 

aniversar să fie unul de succes. 
 

 
 

Ziua Universității a fost marcată și de 
oficializarea colaborării între Facultatea de Design 
de produs și mediu și Colegiul Tehnic „Mircea 
Cristea” din Brașov prin încheierea unui acord de 
parteneriat pentru organizarea de activități în 
vederea orientării profesionale a absolvenților de 
liceu în domeniile de studii coordonate de 
facultate, precum şi pentru facilitarea transferului 
de bune practici între cele două instituții partenere. 

 

 
 

Prof. dr. Codruța JALIU - Decan 
Facultatea de Design de produs și mediu 
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EXPOZIȚIE DE RESTAURARE LA FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI - THONET LA 
ANTIQUE IL 

   
Ziua Universității și începutul primăverii au fost 

marcate pe 1 Martie la Facultatea de Ingineria 
Lemnului cu o nouă expoziție de restaurare. 
Mărțişorul de anul acesta a adus în prim-plan nouă 
scaune Thonet din colecția Antique IL, o ilustrare a 
unității și diversității acestui tip de mobilier 
„revoluționar” al sec. XIX-XX, cu implementare 
industrială, inclusiv în România.  

 

 
 

Istoria scaunelor Thonet este legată de 
patentarea de către Michael Thonet a procedeului 
de plastifiere și curbare a lemnului de fag în urmă 
cu 150 ani. Cel mai celebru reprezentant este 
scaunul nr.14, creat și premiat cu medalia de aur la 
expoziția de la Paris în 1867. 

 

 
 

În România au existat fabrici care produceau 
scaune Thonet sau derivate ale acestora în sec. 
XIX-XX. Spre exemplu, fabrica de mobilă Lemn 
Borlova-Armeniş S.p.A din Caransebeș a fost 
achiziționată în 1921 de Mundus, care a fuzionat 
ulterior cu Thonet, devenind un producător 
important de scaune Thonet-Mundus.  

În zona Braşov, la Codlea, a fost înființată în 1871 
prima fabrică transilvăneană de mobilă curbată 
„Frații Hornung”. 

 

 
 

Cele nouă scaune expuse, incluzând două 
exponate cu etichete originale:Thonet-Mundus și 
Hornung, au fost restaurate în decursul anilor de 
către studenții facultății. Acestea au fost puse în 
valoare prin amplasare în zona centrală a expoziției, 
amenajată ca un fir de mărțişor, împletit cu alb şi 
roşu, ca într-un dialog al generațiilor şi al modelelor 
Thonet fabricate în România de-a lungul timpului.  

Sub genericul Brașovul meu, expoziția a inclus și 
o ilustrare a patrimoniului construit din Brașov, cu 
reliefarea stării actuale precare de conservare, ca 
un semnal de alarmă pentru conștientizarea 
valorilor ce se pot pierde în timp, fără măsuri 
adecvate de conservare și restaurare. Anul acesta 
au fost prezentate clădiri cu valoare istorică de pe 
Strada Lungă din Braşov, una dintre cele mai vechi 
străzi ale orașului, atestată documentar încă din 
sec. XIII, odată cu Biserica Bartolomeu. Această 
acțiune este realizată de masteranzii din anul I de 
la specializarea Eco-Design de Mobilier şi 
Restaurare și a debutat în 2016.  

Ca în fiecare an, vizitatorii au apreciat ineditul 
expoziției şi implicarea tinerilor în redescoperirea 
patrimoniului cultural de lângă noi şi a istoriei 
comunității locale. Mai mult, expoziția a fost o 
oportunitate pentru cei prezenți să intre în contact 
cu povestea scaunelor expuse, dar şi cu Braşovul 
de altădată și oamenii lui. 

 

Şef lucr. dr. ing. Emanuela BELDEAN, 
Prof. dr. ch. Maria Cristina TIMAR 
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CATALYST CODING CONTEST - CONCURS DE PROGRAMARE LA FACULTATEA DE 
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

 
Vineri, 22 martie 2019, Facultatea de 

Matematică și informatică a găzduit concursul de 
programare CCC, Catalyst Coding Contest, 
organizat de firma Catalyst, care are sediul central 
în Austria, iar în Romania o filială la Cluj-Napoca.  

Concursul este la a 30-a ediție, iar facultatea 
noastră a găzduit trei ediții recente: 20 octombrie 
2017, 17 noiembrie 2018 și, respectiv, 22 martie 
2019. Frecvența este de două competiții pe an. La 
concursul din martie 2019 s-au înscris participanți 
din 34 de centre universitare din Europa, Africa, 
America și Asia. Din țara noastră, pe lângă 
Facultatea de Matematică și informatică, au fost 
reprezentate centrele universitare din București, 
Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Oradea. 

Deși este prezentat ca un concurs de programare 
generală, partea centrală este orientată pe 
algoritmică, logică, capacitate de abstractizare și 
optimizare. Limbajul de programare este ales de 
fiecare echipă participantă. La concurs se pot 
înscrie echipe de maxim trei participanți, formate 
din studenți sau elevi, înscrierile fiind nenominale.  

Concursul se desfășoară online, pe o platformă 
pusă la dispoziție de organizatori, și durează patru 

ore. Startul concursului este simultan în toate 
centrele înscrise. Sunt șapte niveluri de dificultate 
(1 - cel mai de jos și 7 - cel mai înalt). Clasamentul 
se întocmește descrescător față de nivelul atins și, 
ca un al doilea criteriu, crescător relativ la timpul în 
care s-a atins un anumit nivel. Rezultatul 
concursului este afișat în timp real pe platforma 
concursului. 

Și această ediție de la Brașov s-a dovedit 
atractivă pentru elevi și studenți, atât pentru 
oportunitățile de dezvoltare personală, cât și 
pentru premiile în produse hardware de ultimă 
generație puse la dispoziție de către organizatori.  

Concursul a fost câștigat de o echipă din București, 
iar pe locurile al doilea și al treilea au fost echipe 
mixte formate din studenți de la Facultatea de 
Matematică și informatica, Inginerie electrică și 
știința calculatoarelor și Colegiul Național de 
Informatică „Grigore Moisil” din Brașov. 

Următoarea ediție va avea loc în 6 noiembrie 
2019. Invităm elevii și studenții brașoveni să își 
pregătească echipele și să participe la acest 
concurs!  

Conf. dr. Silviu DUMITRESCU 
 

 
 

∎ CUPRINS 



LITERATURA IESE ÎN ORAȘ ȘI ANUL ACESTA   
 
A devenit deja o tradiție ca de ziua Universității 

Transilvania, Facultatea de Litere să organizeze 
evenimentul Literatura iese în oraș, oferind 
publicului brașovean posibilitatea de a afla „ce se 
mai scrie pe la Brașov”. Anul acesta programul a 
cuprins două secvențe dedicate poeziei; prima i-a 
avut ca protagoniști pe studenții scriitori ai 
facultății, iar a doua pe profesori și alumni. 
Evenimentul a fost deschis la librăria Șt. O. Iosif de 
câțiva membri ai cenaclului Corpul T.  

 

 
 
Recitalul susținut de Florin Gherman și Dumitru 

Galupa a adus un suflu proaspăt prin 
reinterpretarea pe două planuri a unei poezii a lui 
Andrei Bodiu. Între studenții scriitori, Bianca Buta 
se inspiră din goticul pop adaptându-l vocii ei 
ironice, chiar cinice, în timp ce Mădălina Coman se 

distanțează într-o lume unde totul pare în același 
timp nelalocul lui și firesc. Poezia Ioanei Zenaida 
Rotariu surprinde prin micile sale scene de viață 
cotidiană, pendulând între imagism și o poezie a 
experienței personale. Scriitura Denisei Păun este 
una a vocabularelor științelor exacte, contrastând 
prin atmosfera rece cu poemele sensibile ale 
Anastasiei Tache, delicate asemenea unor picturi în 
nuanțe pastel. În a doua secvență, desfășurată la 
librăria Humanitas, au citit poeții consacrați, profe-
sori sau absolvenți ai facultății. Poemele scrise în 
limba germană de Carmen E. Puchianu – mundane, 
dar și autoironice – și-au găsit contrapartea în limba 
română în poeziile înțesate de observații sociale 
semnificative ale lui Romulus Bucur.  

Robert G. Elekes a continuat cu poemele sale 
narative, un colaj între ironic și tragic, lăsând apoi 
loc Ancăi Dumitru, a cărei poezie se distanțează și 
pătrunde pe un teritoriu al fragmentelor mecanice, 
al obiectelor care acum doar sugerează o urmă de 
emoție. Ca în fiecare an, de o bună perioadă de 
timp, literatura iese în oraș proaspătă și 
surprinzătoare. 

 
Monica CUCU 

Master Inovare culturală 
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AUTOMATICA PING-PONG 2019 
 
În zilele de 22-23 martie 2019 s-a desfășurat a 

patra ediție a concursului de tenis de masă, 
organizat de Departamentul de Automatică și 
Tehnologia Informației din cadrul Facultății de 
Inginerie electrică și știința calculatoarelor, 
destinat studenților, cadrelor didactice și 
angajaților Universității noastre.  

La concurs s-au prezentat 45 de concurenți și 
sistemul de desfășurare ales a permis ca fiecare 
participant să joace cel puțin 5-6 meciuri, în total 
desfășurându-se peste 200 de partide. Câștigătorii 
concursului sunt: Locul I – Bălășescu Ionuț de la 
Facultatea ITMI, Locul II – Popescu Daniel de la 

Facultatea de Medicină, Locul III –  Cioca Raul de la 
Facultatea IESC, iar Locul IV – Sterie Anca de la 
Facultatea de Educație fizică. 

Câștigătorii au primit premii oferite de Directorul 
general al firmei Atos Brașov, ing. Cătălin Ursache. 
Mulțumiri se cuvin și domnului director al 
Colegiului Tehnic Remus Răduleț, profesor Bukșa 
Ioan Sorin, care a oferit sala de tenis de masă a 
liceului pentru desfășurarea concursului. 

 
Prof. dr. ing. Francisc SISAK 
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CUPA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA LA ȘAH, EDIȚIA A V-A  
 
Cu ocazia Zilei Universității, Facultatea de 

Matematică şi informatică a organizat Cupa 
Universității Transilvania la şah, ediția a V-a.  

 

 
 

Concursul, desfășurat în data de 1 martie 2019 în 
Aula Universității, s-a bucurat de o prezență 
valoroasă. Au participat cinci cadre didactice 
universitare: prof. dr. Claudiu Coman, prof. dr. Radu 
Păltănea, conf. dr. Nicuşor Minculete, lector dr. 
Adrian Damșescu și lector dr. Gabriel Stan. Au 
concurat de asemenea nouă studenți, un angajat al 
UTBv, precum și șahistul veteran Ion Damșescu. 

Printre participanți s-au numărat şi doi jucători 
profesionişti: Andrei George Constandache 
(coeficient ELO: 1730) şi Daniel Prisecaru 
(coeficient ELO: 1915). Manifestarea a beneficiat 
de sprijinul marelui maestru internațional GM 
Costică Ciprian Nanu, antrenorul lotului național 
feminin de şah. Concursul s-a desfăşurat în 
sistemul de șah rapid (15 minute + 12 secunde), 
după sistemul elvețian, în șase runde.  

Lupta a fost foarte strânsă, cu partide intens 
disputate și echilibrate, de un nivel ridicat. 
Ierarhizarea concurenților cu punctaje egale a fost 
realizată în concordanță cu  criteriile internaționale 
de departajare la competițiile șahiste.  

 

 
 

Cupa UTBv la șah a fost câștigată de Andrei  
George Constandache, student în anul III la 
Facultatea de Matematică și Informatică. 
Clasamentul final al concursului după desfăşurarea 
celor șase runde este următorul: 

1.  Constandache Andrei George  5 puncte 
2.  Stan Ion Gabriel  5 puncte 
3.  Prisecaru Daniel  4,5 puncte 
4.  Păltănea Radu  4 puncte 
5.  Coman Claudiu 3,5 puncte 
6.  Damșescu Adrian  3 puncte 
7.  Calavar Daniel  3 puncte 
8.  Nedianu Viorel  3 puncte 
9.  Damșescu Ion 3 puncte 
10.  Călburean Alin 3 puncte 
11.  Minculete Nicusor  2 puncte 
12.  Șuteu Șerban 2 puncte 
13.  Dumitru George 2 puncte 
14.  Benete Arnold 2 puncte 
15.  Bivol Ștefan 2 puncte 
16.  Mantale Daniel 1 punct 

 

Organizatorii adresează felicitări și mulțumiri 
tuturor participanților. 

 
Lector dr. Ion Gabriel STAN - Prodecan 

Facultatea de Matematică şi informatică 
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COMPETIȚII DE BASCHET LA UNIVERSITATE 
 
În perioada 2–3 martie a avut loc la Facultatea de 

Educație Fizică și Sporturi Montane prima ediție a 
Campionatului Studențesc de Baschet 3 x 3, compe-
tiție ce s-a identificat cu o pledoarie pentru mișcare, 
sănătate și voie bună. Conform regulamentului, 
echipele înscrise în competiție au avut pe tot 
parcursul întrecerilor minim o studentă în teren, 
asigurând și în acest fel spiritul de fair-play al 
evenimentului. 

 

 
 

De menționat este faptul că majoritatea facultăților 
Universității Transilvania din Brașov au avut 
reprezentanți la această manifestare cu specific 
sportiv menită să celebreze ziua instituției amintite. 

În cadrul evenimentului s-au organizat și 
concursuri de aruncări de la distanță, toți studenții 
participanți fiind recompensați cu diverse premii. 

Atmosfera relaxată în care a avut loc concursul a 
fost una ce obligă organizatorii să-i ofere acestei 
competiții un caracter periodic, anual. 

 
 
 

Un al doilea eveniment organizat în aceeași 
perioadă de facultate este Cupa universității 
Transilvania – Phoenix, categoria baby baschet și 
minibaschet. Acest eveniment sportiv este la a 
doua ediție, participând toate cluburile din județul 
Brașov la care activează echipe de baby și 
minibaschet (viitori sportivi cu vârste mai mici de 
10, respectiv 12 ani).  

Copiii s-au întrecut pe durata a două zile, 
asigurându-ne că viitorul sportiv al Brașovului se 
găsește pe un drum bun, în prezenta competiție 
activând aproximativ 300 de mici baschetbaliști. 
Studenții universității noastre au avut posibilitatea 
de a-și realiza o parte din practica pedagogică 
specifică, dar și de a-și crea premisele viitoarelor 
cercetări științifice.  

 

 
 

Lect. dr. Bogdan OANCEA - Prodecan 
Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane 
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CAMPIONATUL NAȚIONAL UNIVERSITAR DE SCHI & SNOWBOARD 2019 
 
În perioada 4-6.03.2019, în Poiana Brașov, pe 

pârtia Lupului, Facultatea de Educație Fizică și 
Sporturi Montane, în colaborare cu Federația 
Sportului Şcolar şi Universitar și Federația Română 
de Schi Biatlon, a organizat Campionatul Național 
Universitar de Schi & Snowboard. Au participat 
numeroși sportivi/ studenți proveniți de la nouă 
universități din țară, precum și cadre didactice, 
studenți și foști sportivi de performanță, care au 
contribuit la organizarea acestui eveniment.  

 

 
 

Condițiile meteo nu au fost prielnice, dar 
studenții participanți au abordat competiția cu un 
înalt simț combativ. 

În urma prestației sportive, studenții Facultății de 

Educație Fizică și Sporturi Montane au înregistrat 
următoarele rezultate notabile: 

 

Concurent Probă LOC 
Keresztes Zsolt Campion național    

Slalom uriaș 
I. 

Preda Raluca Slalom uriaș II. 
Keresztes Zsolt Campion național  

Slalom 
I. 

Tulburean Alin Slalom III. 
Preda Raluca Slalom II. 
Ion Gabriela Snowboard II. 

 

Ca urmare a rezultatelor obținute, Universitatea 
Transilvania din Braşov a ocupat locul II în 
clasamentul național pe universități. Pe locul I s-a 
clasat Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, iar 
locul III  a fost ocupat de Universitatea 1 Decembrie 
1918 Alba Iulia. 

 
Lector dr. Wilhelm Robert GROSZ 

Director concurs  
Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane 
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ZIUA UNIVERSITĂȚII LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

 
În cadrul manifestărilor desfășurate cu ocazia 

Zilei Universității Transilvania din Brașov, studenții 
Facultății de Științe Economice și Administrarea 
Afacerilor au participat la un concurs de 
creativitate, devenit deja tradiție.  

În acest an, titlul concursului a fost Student la 
Facultatea de Științe economice și administrarea 
afacerilor.   

Participanții au avut de realizat şi prezentat câte 
un colaj de imagini despre viața de student în 
facultatea noastră și de propus o activitate 

extracurriculară care să se desfășoare în facultate.  
S-au înscris în concurs 11 echipe de studenți și 

masteranzi de la programele de studii de licență: 
Afaceri internaționale, Marketing și de la masterat: 
Politici și strategii de marketing, pe primul loc 
situându-se echipa „Afaceriștii” de la programul de 
studii Afaceri internaționale, anul III.  

Felicitări tuturor participanților! 
 

Conf. dr. Ioana CHIȚU 
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1 MARTIE LA CVTC – ZIUA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV   
 
Dacă ne amintim de realitățile anilor 1990-2000, 

pe colina Universității „răsărea” ca o floare rară 
câte o candidată la titulatura de inginer, într-o 
mare de reprezentanți ai sexului (așa zis) tare. Era 
ca o formă de discriminare la adresa fetelor, bazată 
pe ideea preconcepută că domeniile inginerești 
sunt rezervate doar bărbaților. Nu pentru că 
marele Caragiale a „inventat” faimoasa replică 
„Zoe! Fii bărbată.” cu mulți ani în urmă, ci pentru că, 
realmente, mai mereu domnișoarele au făcut față 
cu brio, la fel ca băieții, cerințelor impuse de acest 
select domeniu, fără de care nu poate fie vorba de 
progresul societății. 

Este adevărat că și condițiile de lucru pentru ingineri 
s-au schimbat semnificativ, munca inginerului, sau a 
inginerei, se desfășoară mult timp în fața 
calculatorului, fapt ce favorizează mult mai mult 
calitățile creative ale celui care se implică atât în 
conceperea proiectului dar și în realizarea lui efectivă. 

Salutăm ideea Universității Transilvania de a 
organiza de 1 Martie, chiar de ziua Mărțișorului, o 
întâlnire a elevelor de la Colegiul Național de 
Informatică „G. Moisil” Brașov și de la Colegiul 
Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov cu tinere 
inginere de la mari companii din zona Brașovului, 
sub denumirea „Și ele au o şansă în inginerie”.  

Evident că nu putea să stea deoparte și Laboratorul 
de Creativitate - CVTC (Centrul de Valorificare și 
transfer de competențe), fiind cunoscute deschiderea 
și implicarea prof. dr. Doru Ursuțiu în sprijinirea 
afirmării tinerei generații. Vreme de mai bine de două 
ore și jumătate, tinere inginere de la Miele, Autoliv și 
de la Benchmark au descris cele mai frumoase, dar și 
cele mai dificile momente din activitatea devenirii 
unui inginer adevărat. 

Elevele de la colegiile amintite, puțin rezervate la 
început, au trecut peste emoțiile și prejudecățile de 
care erau apăsate și au „bombardat” invitatele cu 
nenumărate și, uneori, neașteptate întrebări, toate 
legate de „ce face efectiv un inginer”, sau dacă „o 
fată poate răzbi în lupta cu reprezentanții sexului 
tare”. Așa au aflat și de faptul că nu le stă în cale 
niciun obstacol chiar pe traseul devenirii și afirmării 
în competiție (nicidecum luptă) cu bărbații. 

Iată câteva impresii ale unor eleve participante la 
această activitate: 

,,Experiența trăită în cadrul Universității 
Transilvania a reprezentat atât o oportunitate de a 
descoperi o nouă opțiune de carieră care merită 
luată în considerare de candidate de genul feminin, 
cât și un mediu didactic și informațional pentru 
elevele care erau deja hotărâte să profeseze în 
domeniul ingineriei. Cu ocazia primei zile de 
primăvară, diverse reprezentante ale unor firme de 
interes internațional precum Miele, Benchmark și 
Autoliv ne-au descris cu pasiune ce presupune 
ingineria, dovedindu-ne că aceasta nu este doar o 
,,meserie a bărbaților”. De asemenea, am avut 
ocazia de a afla noi aspecte despre cultura româna, 
precum faptul că prima femeie inginer a fost o 
româncă din Galați, Elisa Leonida Zamfirescu. Sunt 
încântată că am avut posibilitatea de a participa la 
această prezentare care mi-a deschis ochii și m-a 
ambiționat să cred că orice este realizabil cât timp 
ești dispus să lupți”, a declarat Boroica Florentina, 
clasa a XI-a E, din cadrul Colegiului Național ,,Dr. 
Ioan Meșotă”, Brașov.  

,,Întâlnirea de la universitate m-a ajutat să îmi 
lărgesc orizontul în vederea alegerii unei facultăți și 
după a unei cariere. Am avut ocazia să aud părerile 
unor doamne care au urmat domeniul ingineriei. Cu 
siguranță voi lua în considerare sfaturile pe care le-
am primit”, consideră Bularca Larisa, Colegiul 
Național „Dr. Ioan Meșotă” clasa a X-a B. 

,,Eu cred că evenimentul dedicat femeilor în 
domeniul ingineriei a fost o inițiativă potrivită în 
contextul societății noastre, și unică, cel puțin 
pentru mine. Eu, fiind una dintre multele eleve care 
doresc să urmeze o facultate într-un domeniu 
asemănător, adică în informatică, consider că 
evenimentul m-a ajutat să-mi privesc viitorul 
dintr-o altă perspectivă. Faptul că, la eveniment, 
au fost prezente femei care lucrează în acest 
domeniu „specific bărbaților" și ne-au povestit 
despre experiența lor, a fost o altă idee bine 
gândită din partea organizatorilor. În concluzie, 
evenimentul a fost unul plăcut și nu regret că am 
participat”, a detaliat Viorica Pușcaș, de la Colegiul 



Național „Dr. Ioan Meșotă” clasa a X-a B. 
Cel mai reprezentativ aspect, care argumentează 

fără tăgadă în sprijinul utilității unor astfel de 
acțiuni, este faptul că domnișoarele au repetat de 
mai multe ori la finele întâlnirii întrebarea „Când ne 
mai întâlnim să dezbatem această temă, pentru că 
aveam o cu totul altă percepție despre acest 
domeniu de activitate?”. Răspunsul așteptat a 
venit de la principalul organizator al acțiunii în sine, 
profesorul Doru Ursuțiu: „Haideți să ne organizăm 

și să facem cât mai des asemenea întâlniri. CVTC-
ul vă stă la dispoziție”. 

 
Prof. Dr. Ion – Dan CHIRILĂ,  

Colegiul Național de Informatică „G. Moisil” Brașov 
 

Prof. Octavian Florin POLEXA,  
Prof. Mirele SABĂU,  

Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov 
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EVERY WALL IS A DOOR - PROIECȚIE INTERNAȚIONALĂ KINEDOK 
 
În 25 martie, Centrul Multicultural a găzduit 

evenimentul de deschidere a noului sezon al 
platformei de distribuție alternativă a filmelor 
documentare europene KineDok, care revine astfel 
la Brașov pentru al patrulea an consecutiv. 

Lansarea, care a avut loc simultan în toate cele 
șapte țări partenere, a constat în proiecția filmului 
Every Wall is a Door (Fiecare zid este o poartă) de 
Elitza Gueorguieva. 

 

 
 

Prin imagini de arhivă surprinse de mama 
cineastei în anii ‘90, filmul ne transpune în perioada 
postrevoluționară în Bulgaria. Elitza Gueorguieva 
selectează momente care dezvăluie cum s-a 
născut conceptul de democrație în mințile 
oamenilor din fosta țară comunistă, imaginea fiind 
dublată de o relatare personală care traversează 
filmul, ghidând înțelegerea fenomenului. 

 

 
 

Proiecția a fost urmată de o discuție online cu 
cineasta, aflată la Bratislava, opțiune care 
marchează extinderea KineDok în spațiul virtual. 
Astfel, începând cu această ediție, pe pagina 
kinedok.net vor fi accesibile filme din edițiile 
anterioare, într-o videotecă interactivă dezvoltată 
în parteneriat cu DAfilms.com. 

La Centrul Multicultural, proiecțiile din noua serie 
Kinedok vor începe la sfârșitul lunii mai.  

      
Maria GHIURȚU 

Centrul Multicultural al Universității Transilvania 
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M·A·P TRIO - JAZZ SPANIOL LA CENTRUL MULTICULTURAL AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA  
 
În data de 20 martie a avut loc un nou concert din 

seria Chamber Jazz la Universitatea Transilvania. 
Experiența muzicală ne-a fost oferită, de data 
aceasta, de către Marco Mezquida, Ernesto 
Aurignac și Ramon Prats – un trio senzațional aflat 
în premieră în România.   

Trei sonorități și personalități diferite au dat 
naștere unuia dintre cele mai deosebite concerte 
din această stagiune. Abilitatea înnăscută a 
muzicienilor de a se conecta cu publicul la nivel 
emoțional s-a simțit prin fiecare melodie 
interpretată. 

 

 
 

Sensibilitatea saxofonistului Ernesto Aurignac, 
expresivitatea pianistului Marco Mezquida, alături 
de imaginația și versatilitatea bateristului Ramon 
Prats au creat un performance unic de jazz 
contemporan. Un univers paralel, rupt de realitate, 
în care libertatea creativă și armonia sunetului au 
fost în prim-plan. 

 
 

Noutatea și imprevizibilitatea sunt alte două 
elemente definitorii ale acestui eveniment. Spre 
deosebire de muzicienii invitați până acum, cei trei 
au ieșit din tiparele tradiționale ale unui concert, 
surprinzând publicul brașovean prin renunțarea 
totală la pauzele dintre melodii.  

Starea de reverie, devenită un laitmotiv al 
spectacolelor din această serie de jazz, a fost 
potențată de sunete intense și inedite, 
schimbătoare de la o compoziție la alta. Spațiul și 
luminile, împreună cu liniștea și respectul venite 
din partea publicului au fost factorii externi care i-
au inspirat pe artiști să creeze un moment 
memorabil de jazz improvizat.  

Plăcerea și pasiunea cu care pun în scenă fiecare 
reprezentație s-a simțit și la sfârșitul 
evenimentului, când membrii band-ului s-au 
implicat activ în dialogul cu publicul, mai dezvăluind 
câteva insight-uri din viața unui artist de jazz. 

  
Alexandra ROTARIU, studentă anul II 

Facultatea de Litere  
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RECITAL MIHAI TEACĂ - ZIUA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV  
 
MAGIA MUZICII ȘI A CUVÂNTULUI a constituit 

genericul sub care s-a desfășurat recitalul susținut 
de Mihai Teacă, student în anul I al Facultății de 
Muzică, clasa prof. dr. Stela Drăgulin, un recital cu o 
doză semnificativă de originalitate, repertoriul ales 
fiind alcătuit din două părți, una de pian clasic, 
cealaltă de folclor românesc autentic. 

 

 
 

Amplificată printr-o prezență impunătoare și un 
joc scenic de excepție, interpretarea lui Mihai a 
conferit particularitate întregului eveniment. 

Înainte de toate, s-a putut remarca rolul 
primordial al muzicii, acela de a transmite 
sentimente, emoții. S-a urmărit captarea atenției 
auditoriului nu numai printr-o alegere adecvată a 
muzicii sau o calitate impecabilă a interpretării, ci și 
prin expunerea vizuală într-un spectacol  
desăvârșit.  

Duala postură a lui Mihai a reprezentat o 
provocare pentru tânărul muzician și, totodată, o 
ocazie de a impresiona publicul prin agilitatea și 
mobilitatea de care acesta a dat dovadă. Dublată 
de forța de convingere interpretativă, alegerea 
pieselor de folclor a fost deosebită.  

 
 
De la Mamă, inima mi-i arsă (doină populară pe 

versuri de Grigore Leșe), Măria, neichii Mărie 
(cântec popular) la Casa părintească nu se vinde  
(pe muzica lui Mihai Ciobanu și versurile lui Grigore 
Vieru) și Cine iubește și lasă (baladă populară 
culeasă de Harry Brauner), Mihai și-a folosit întreg 
arsenalul de talente, mânuind cu egală măiestrie 
pianul, taragotul și vocea pentru a realiza palete 
ample de stări și sonorități. Partea a doua a 
recitalului a inclus trei din cele 12 Studii 
transcendentale, S.139 și Mephisto Vals nr. 1 de 
Franz Liszt. Dificile din punct de vedere tehnic, 
studiile i-au permis tânărului pianist să arate 
măsura talentului său, interpretarea curgând într-o 
desfășurare de nuanțe și accente, o plenitudine 
sonoră.  

Interpretarea valsului a lăsat să se întrevadă 
pasiunea, senzualitatea și dramaticul generând un 
impact emoțional asupra publicului. Fără îndoială, 
debutul lui Mihai Teacă pe scena Aulei a fost de 
bun augur deschizându-i porțile succesului.  

 
Fulvia Anca CONSTANTIN 

 Expert Centrul Muzical 
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RECITAL ALINA BERCU - INTEGRALA SONATELOR PENTRU PIAN DE LUDWIG VAN 
BEETHOVEN II  

 
Aula Sergiu T. Chiriacescu este gazda 

evenimentelor organizate de Centrul Muzical al 
Universității, iar vineri, 29 martie 2019, am asistat 
la cel de-al doilea recital al Integralei Sonatelor 
pentru pian de Ludwig van Beethoven în 
interpretarea pianistei Alina Bercu.  

 

 
 

Recitalul a avut ca punct de atracție, dincolo de 
interpretarea Alinei, cele cinci sonate ale integralei 
- Sonata în Do major op. 2 nr. 3, Sonata în Mi 
bemol major op. 7, Sonata nr.5 în do minor op. 10 
nr. 1, Sonata nr.6 în Fa major op. 10 nr. 2, Sonata 
nr. 7 în Re major, op. 10 nr.3,  eveniment unic în 
peisajul muzical românesc.  

Am putut urmări astfel evoluția limbajului 
pianistic beethovenian, derulat de-a lungul 
sonatelor prezentate ce au oferit o imagine de 
ansamblu extrem de clară asupra particularităților 
expresive, momente distincte ale inspirației, 
preocupărilor și tehnicii beethoveniene, prin 

raportarea lor una la cealaltă.  
Beethoven îşi deapănă în sonate propria-i 

suferință, transformând formele muzicale după 
fondul său sufletesc. Deşi compozitorul iese din 
structurile tradiționale şi conferă liniilor melodice şi 
armoniilor un patos romantic, în aceleaşi lucrări 
întrebuințează intens severa polifonie şi fuga pe 
care Alina le interpretează cu pasiune.  

De la melodica specifică, strălucitoare, articulată 
în fraze simetrice, preluări tematice tipice, 
contraste dinamice semnificative și până la 
limbajul problematizant, Alina Bercu a făcut pe 
parcursul recitalului o adevărată demonstrație 
pianistică. Momentul culminant l-a constituit poate 
Sonata pentru pian nr 4 în Mi♭ Major, Op. 7, unde 
s-a putut remarca sunetul plăcut, tehnica 
desăvârșită și o claritate a tușeului adecvată 
stilului pianistic beethovenian.  

Am apreciat calitatea interpretativă, strălucirea și 
volubilitatea muzicală, un adevărat „tur de forță” 
pentru Alina și publicul brașovean. Combinația între 
arta componistică și cea interpretativă au captat 
atenția, rezultatul fiind un eveniment muzical 
extraordinar. 

 
Fulvia Anca CONSTANTIN 

Expert Centrul Muzical 
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CONCERTUL CORULUI FACULTĂȚII DE MUZICĂ   
 
Ziua Universității Transilvania din Brașov a fost 

sărbătorită de Corul Facultății de Muzică printr-un 
concert festiv susținut în data de 1 Martie 2019. 
Programul a cuprins interpretarea Missei în SOL de 
Franz Schubert (1797-1828). 

Impresionanta și îndrăgita lucrare cu valențe 
liturgice, în care remarcăm o tematică melodică 
fermecătoare, înveșmântată într-o armonie subtilă 
și originală, s-a interpretat cu acompaniament de 
pian, susținut de Lector dr. Gina Mihaela Pavel.   

Originalitatea evenimentului artistic a constat în 
conducerea dirijorală a concertului de către doi 
studenți ai programului de studiu Muzică, Roșca 
Diana din anul III și Opra Balasz Joszef din anul II, 
care, într-o interpretare alternativă au dat culoare 

expresivă și personalitate dirijorală fiecărei 
secțiuni, demonstrând abilitate în coordonarea 
ansamblului coral. Partea solistică a fost susținută 
de studenta Mădălina Bourceanu, anul II Master. 

Alături de alte activități susținute în cadrul 
facultății și dedicate Zilei Universității, concertul 
corului Gheorghe Dima, prin seriozitatea, disciplina 
și implicarea afectivă care au însoțit sonoritatea 
interpretării, a demonstrat capacitatea studenților 
Facultății de Muzică de a realiza în integralitate 
evenimente cu o ținută artistică și educativă 
deosebită. 

 
Prof. univ. dr. Ioan OARCEA 
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ANIVERSAREA PROFESORILOR PENSIONARI LA UNIVERSITATE   
 
Inițiativa sărbătoririi zilei de naștere a colegilor 

profesori ieșiți la pensie demarată în cadrul 
Universității Transilvania din Brașov în urmă cu 
câțiva ani, a continuat și anul acesta, astfel că în 
data de 12 martie 2019, la Rectoratul universității 
a avut loc o nouă ceremonie aniversară încărcată 
de emoție pentru aniversarea celor 70 ani împliniți 
de profesorii pensionari. 

 

 
 

De această dată, în prezența Rectorului 
universității, prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan și a 
Prorectorului cu relații publice, prof. dr. med. Liliana 
Rogozea, a fost programată o acțiune dedicată 
unui număr de patru profesori: conf. dr. Ion 
Moleavin, prof. dr. ing. Gheorghe Ciolan, prof. dr. 
Ovidiu Mocean și șef lucrări dr. Corneliu Marius 
Tecău, aceștia primind diplome, cadouri cu 
însemnele instituției dar cele mai importante 
recompense pentru anii în care au pregătit 
generații de absolvenți rămân cele morale, oferite 
de reprezentanții universității. 

Alături de sărbătoriții momentului au fost și 
colegi din cadrul facultăților, respectiv prof. dr. ing. 
Ioan Călin Roșca - decan, prof. dr. ing. Mircea 
Năstăsoiu - prodecan, prof. dr. ing. Adrian Șoica - 
prodecan și prof. dr. ing. Nicolae Ispas - director de 
departament (Facultatea de inginerie mecanică); 
conf. dr. med. Ioan Scârneciu - prodecan 
(Facultatea de Medicină); conf. dr. Adrian Lăcătuș - 
decan (Facultatea de Litere).  

 

 
 

Momentul aniversar a fost completat prin 
discuții, amintirile împărtășite celorlalți și gândurile 
pline de speranțe ale participanților la eveniment 
pentru continuarea susținerii personalului 
instituției academice, a recunoașterii valorii 
resursei umane, puncte de vedere susținute și de 
rectorul universității: „Este o inițiativă pe care am 
demarat-o în anii trecuți și pe care dorim să o 
continuăm și de acum încolo, astfel încât 
aniversarea celor 70 de ani a colegilor profesori să 
devină o tradiție aici, la noi, la universitate, 
considerând că acest moment este unul cu o 
încărcătură specială, arătând respect față de 
profesori și față de munca acestora în educația 
adusă studenților și în cercetare”.  

 

 
 

Lector. dr. Victor BRICIU 
Biroul de marketing și imagine 
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AMBASADOR ALUMNI - MIHAELA DUDIȚĂ 
 
 

 
 
Mihaela Dudiță a absolvit Facultatea de Știința și 

Ingineria Materialelor din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov în anul 2005. Apoi a urmat 
un master în limba engleză referitor la sisteme de 
energii regenerabile, Engineering Design of 
Renewable Energy System în cadrul aceleiași 
instituții. A urmat doctoratul în domeniul 
materialelor pentru colectoare solar-termice. 
Primul loc de muncă a fost Universitatea 
Transilvania din Brașov, unde a evoluat de la 
preparator universitar (2006-2009) la asistent 
(2009-2011), apoi șef de lucrări (2011-2017). În 
perioada 2010-2013 a lucrat ca cercetător postdoc 
în cadrul Universității Transilvania din Brașov, 
urmând al doilea postoc la Universitatea de Științe 
Aplicate HSR (Hochschule für Technik Rapperswil) 
din Elveția (2014-2015). Din 2016 Mihaela Dudiță 
ocupă postul de cercetător și manager de proiect în 
cadrul HSR, la Institutul de Tehnologii Solare SPF 
(Institut für Solartechnik SPF). 

Aria de cercetare se concentrează asupra 
materialelor pentru colectoare solar-termice și 
stocarea sezonieră a energiei, cercetare 
materializată prin publicarea a numeroase studii și 
prin participări la conferințe de profil: Heat and 
power storage using aluminium for low and zero 
energy buildings, comunicare acceptată  pentru 
publicare în Proceedings of the 13th REHVA World 
Congress CLIMA 2019, Bucharest (2019); 
Influence of environmental stresses on the 

performance of new selective coatings for 
unglazed solar thermal collectors, Solarthermie 
Symposium, Kloster Banz, Bad Staffelstein, 
Germany (2018); Closed Sorption Seasonal 
Thermal Energy Storage with Aqueous Sodium 
Hydroxide. In Nearly Zero Energy Communities, 
comunicare publicată în Proceedings of the 
Conference for Sustainable Energy (CSE) (2017).  

Toate aceste eforturi de cercetare s-au 
concretizat și prin premiile academice câștigate, 
respectiv Premiul pentru activitatea de cercetare 
și patentare, Universitatea Transilvania din Brașov 
(2007-2011), premierea rezultatelor cercetării în 
anii 2007, 2008, 2011, 2013, 2014 de către 
UEFISCDI, Young Scientist Award, 5th International 
Conference on Nanosciences & Nanotechnologies 
- NN08, Aristotle University of Thessaloniki, 
Greece, 2008. 

În plus, Mihaela Dudiță este inițiator și 
coordonator al proiectului de realizare a cărții 
Globi și energia – prima carte științifică despre 
energie pentru copii în limba română. Titlul original 
al acestei cărți este Globi und die Energie – Globis 
Reise in die Energiezukunft de Atlant Bieri.  

Proiectul a fost implementat de către Asociația 
Tot Mai Verde din Brașov, având următorii 
partenerii educaționali pentru realizarea traducerii 
din limba germană în limba română și adaptare: 
Universitatea Transilvania din Brașov (prin 
intermediul Facultății de Litere, Departamentului 
de Lingvistică teoretică și aplicată, al Facultății de 
Design de produs și mediu, Institutului de 
Cercetare-Dezvoltare al universității și 
Universitatea de Științe Aplicate din Rapperswil 
(Hochschule für Technik Rapperswil HSR), prin 
intermediul Institutului de Tehnologii Solare SPF 
(Institut für Solartechnik SPF) și al Programului de 
studii Energii Regenerabile și Mediu (Studiengangs 
Erneuerbare Energien und Umwelttechnik, EEU). 

 
Conf. dr. Bianca TESCAȘIU 
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PROFESORI CU CARE NE MÂNDRIM – PROF. DR. IOAN SCHIAU 
 

 
 
Absolvent al Facultății de Drept, Universitatea 

Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, promoția 1972-1976, 
dl. Ioan Schiau a urmat cursuri postuniversitare în 
domeniile Drept comercial, Dreptul comerțului 
internațional și Relații economice internaționale și 
a obținut titlul de Doctor în Drept la Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în anul 2000.  

Cunoștințele teoretice din domeniul dreptului 
comercial s-au îmbinat cu activitatea practică, 
determinând un parcurs profesional de excepție. 
Astfel, a ocupat funcția de consilier juridic la 
Autoexportimport/Universal Autotractor Brașov 
(1976-1991) și de Director al Direcției Juridice și 
Arbitraj din cadrul Camerei de Comerț și Industrie 
Brașov (1991-2001). Este prim-vicepreședinte al 
Camerei de Comerț și Industrie Brașov (din 2001), 
fondator și președinte al Curții de Arbitraj Comercial 
de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov 
(din 1993), arbitru și supraarbitru al Curții de Arbitraj 
Comercial Internațional de pe lângă Camera de 
Comerț și Industrie a României (2001-prezent), iar din 
anul 2001 exercită și profesia de avocat (asociat 
coordonator) în cadrul Societății Civile de Avocați 
,,Schiau, Prescure, Teodorescu, Crișan” din Baroul 
Brașov, impunându-se ca un nume important între 
practicienii dreptului comercial din România.  

Atras de activitatea didactică, a parcurs ierarhia 
universitară, fiind lector la Facultatea de Drept din 
cadrul Universității Europene I. C. Drăgan (1991-
2001), iar apoi conferențiar (2001-2013) și 
profesor (2014-prezent) la Facultatea de Drept a 
Universității Transilvania din Brașov, titular al 
disciplinelor Drept comercial, Dreptul comerțului 

internațional și Dreptul insolvenței. De-a lungul 
timpului a fost perceput de studenții săi ca un bun 
cunoscător al materiilor predate, ale cărui cursuri 
au fost urmărite cu interes, lăsând o amprentă 
durabilă în memoria auditorilor. 

Competențele manageriale dobândite în pozițiile 
de conducere pe care le-a ocupat de-a lungul 
timpului le-a valorificat și în cariera universitară, 
coordonând colectivul cadrelor didactice de la 
Facultatea de Drept în calitate de Șef de Catedră și 
Director de Departament.  

Autor a peste 50 de articole și studii publicate în 
reviste prestigioase de drept sau susținute la 
conferințe naționale și internaționale, cursuri 
universitare și monografii, dl. profesor Ioan Schiau s-a 
impus în doctrina românească de drept comercial ca 
un autor de referință, fiind unul dintre întemeietorii a 
ceea ce numim ,,Școala de Drept de la Brașov”. 

Expertiza academică și de practician al dreptului l-
au recomandat pentru a fi cooptat, ca lider, raportor 
sau expert, în echipe de cercetare științifică, în cadrul 
mai multor proiecte ale Băncii Mondiale, Comisiei 
Europene și UNCTAD, precum: Comparative 
Assessment Study On The Current Insolvency Status 
In Romania And Worldwide, proiect al Băncii 
Mondiale (2002); Trainers for EXport Training,  proiect 
al Comisiei Europene, (1999-2000); South East 
Europe Dissemination of Electronic Commerce 
(SEED), proiect al Comisiei Europene (2000-2002); 
Public Key Infrastructure Based on Smart Cards in 
South-Eastern Europe (La Mer), proiect al Comisiei 
Europene; Assistance for the High Court of Cassation 
and Justice, proiect finanțat de Uniunea Europeană 
prin Programul PHARE.   

Personalitate remarcabilă a dreptului brașovean,  
profesor Ioan Schiau și-a pus amprenta asupra 
dreptului românesc, îmbogățindu-l, dar și asupra nu-
meroaselor generații de studenți pe care le-a format, 
insuflându-le dragostea pentru dreptul comercial. 

 
Lector dr. Ramona CIOBANU  

Coordonator ALUMNI, Facultatea de Drept 
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STUDENȚI CU CARE NE MÂNDRIM – ANA MARIA ANGELESCU 
 

 
 
Ana Maria Angelescu, studentă în anul IV la 

Facultatea de Ingineria Lemnului, specializarea 
Ingineria şi Designul Produselor din Lemn, s-a 
născut la 13 septembrie 1997, în oraşul Moreni, 
județul Dâmbovița. A efectuat şcoala primară şi 
gimnazială în satul Ghirdoveni, Dâmbovița. Studiile 
liceale le-a efectuat între anii 2011 și 2015 în 
cadrul Liceului Teoretic „I. L. Caragiale” din Moreni 
la specializarea Matematică – Informatică, intensiv 
matematică. 

În anul 2015 a fost admisă la Facultatea de 
Ingineria Lemnului unde se implică activ în viața 
universitară fiind reprezentant ales al studenților şi 
membru AIESEC – departamentul oGIP (outgoing 
Global Internship Program). De asemenea, a 
parcurs cu succes o mobilitate ERASMUS în cadrul 
Universității de Ştiințe din Poznan, Polonia, pe 
specializarea design. 

A participat în calitate de membru al echipei şi 
organizator la numeroase workshop-uri naționale 
şi internationale de design de produs, realizate de 
Facultatea de Ingineria Lemnului în parteneriat cu 
Muzeul Județean de Istorie Braşov (2017), New 
Design University, St. Pölten Austria (2017 şi 

2018), Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
„Ion Mincu” Bucureşti (2017, 2018), Clusterul 
Mobilier Transilvan şi West University Hungary, 
Sopron (2018). În aceste situații a demonstrat o 
deosebită  capacitate de creație dublată de dorința 
de cunoaştere. Ana Maria Angelescu este o foarte 
bună cunoscătoare a limbii engleze precum şi un 
bun utilizator a diverse programe de proiectare 
CAD,  iar o parte din rezultatele activității sale le-a 
prezentat, în decursul timpului, în cadrul unor 
manifestări științifice de profil şi al unor expoziții 
naționale şi internaționale.  

Încă din primul an de facultate s-a remarcat ca 
prezență activă, implicată în viața universitară, 
fiind membră a echipei de studenți organizatori ai 
Festivalului de Artă Etnovember (un proiect al 
Universității Transilvania din Braşov finanțat, prin 
competiție, de către Primăria Municipiului Braşov), 
în fiecare an din perioada 2015 – 2018, obținând 
diploma de Best Organizer. A dovedit spirit critic şi 
analitic, capacitate rapidă de evaluare a situațiilor, 
găsire şi aplicare rapidă a soluțiilor optime. 

De asemenea Ana Maria Angelescu a făcut parte 
din echipa pilot de promovare a Facultății de 
Ingineria Lemnului (2016 – 2019), dovedind 
capacitate bună de relaționare şi un bun discurs 
public. 

Spirit viu, critic şi lucid, Ana Maria Angelescu 
dovedeşte bune calități profesionale dublate de o 
înțelegere profundă a naturii umane, elemente ce 
ne fac a-i preconiza o frumoasă carieră 
profesională şi personală. 

 
Conf. dr. Bianca TESCAȘIU 
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