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Proiectul BIMHealthy (Housing as a strategy for 
the promotion of health from an intersectoral and 
multidisciplinary approach - 2019-1-ES01-KA203-
065060) își propune dezvoltarea interoperabilității 
dintre clădiri și sănătatea utilizatorilor lor prin 
promovarea de locuințe sănătoase ca model global, 
atât din punct de vedere al mediului construit, cât și 
al sănătății publice, totul cu ajutorul noilor tehnologii 
BIM (Building Information Modelling) ca instrumente 
de proiectare a clădirilor și de control al acestora.  

Proiectul are o perioadă de implementare de doi 
ani (2019 – 2021), coordonatorul de proiect este 
Fundación Univeritaria San Antonio din Spania, iar 
partenerii sunt: Asociación Empresarial de 
Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra 
y Materiales și Instituto de Investigación Sanitaria y 
Biomédica de Alicante  din Spania, Politechnika 
Warswaza și Datacomp spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia din Polonia. Un alt partener al 
proiectului este și Universitatea Transilvania din 
Brașov, prin Facultatea de Construcții – Departa-
mentul de Inginerie Civilă, Centrul de Proiectare al 
Institutului PRO-DD și Facultatea de Medicină – 
Departamentul Disciplinelor Fundamentale, 
Profilactice și Clinice, Centrul de Cercetare 
Fundamentală și Strategii de Prevenire în Medicină . 

Printre obiectivele proiectului se numără:  
 studii comparative ale reglementărilor legislative 

și tehnice din țările participante, aplicabile 
sectorului de construcții, cu referire la condițiile 
privind sănătatea ocupanților clădirilor; 

 studii ale articolelor de specialitate care core-
lează, pe bază de dovezi științifice, diferiți factori 
de mediu care pot să influențeze starea de 
sănătate a utilizatorilor; 

 realizarea unui ghid de metode, tehnici de proiec-
tare și obiceiuri sociale pentru promovarea 
locuințelor sănătoase; 

 realizarea unui curriculum interdisciplinar privind 
sănătatea și siguranța ocupanților clădirilor, prin 
integrarea metodologiilor BIM ca instrumente de 
proiectare și control ale clădirilor; 

 realizarea de activități de multiplicare în 

instituțiile partenere: proiectare și obiceiuri socia-
le; locuința ca manager de sănătate; promovarea 
locuințelor sănătoase ca modele de habitat; 
metodologie interactivă pentru învățarea instru-
mentului BIMHealthy aplicat sectorului de 
construcții. 
Prima întâlnire a proiectului a avut loc în Cehegin 

(Murcia, Spania) în luna decembrie 2019, întâlnire în 
care s-au discutat aspectele generale ale proiectului 
și s-au prezentat echipele de lucru și experiențele 
anterioare ale fiecărui partener. 
 

   
 

Dată fiind situația internațională specifică 
datorată pandemiei de Covid-19, a doua întâlnire de 
lucru a proiectului s-a desfășurat în data de 28 aprilie 
2020 în format online, cu participarea activă la 
discuții a membrilor echipei UNITBV.  
 

 
S-au evidențiat stadiile activităților comune în 

derulare, posibilitățile de diseminare parțială a rezul-
tatelor obținute și s-au actualizat planurile pentru 
activitățile planificate pentru perioada următoare.  
 

Șef lucrări dr. ing. Radu MUNTEAN 
 Coordonator local UNITBV; manager proiect 

Facultatea de Construcții 
Prof. dr. Mihaela BADEA, manager calitate 

Facultatea de Medicină 
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, ÎNTR-UN NOU TOP INTERNAȚIONAL: TIMES 
HIGHER EDUCATION (THE) IMPACT RANKINGS 2020 
 

Universitatea Transilvania din Brașov se situează 
pe locul al treilea în topul  universităților din România 
într-un nou clasament internațional care evaluează 
instituțiile de învățământ superior după impactul 
avut de acestea în societate.  

 

 
 

 
Clasamentul dat publicității de  Times Higher 

Education – World University Rankings, ajuns la a II-a 
ediție, include 767 de universități din 85 de țări. 
Șapte universități din România figurează în acest top, 
primele două poziții fiind ocupate de Universitatea 
din București și ASE, ambele situate printre 
universitățile de pe locurile 201-300. 

Pe locul al treilea între universitățile românești se 

clasează Universitatea Transilvania din Brașov în 
segmentul 301-400 internațional, însă înaintea altor 
instituții precum: Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Universitatea de 
Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, sau Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București. 

Clasamentul Impact Rankings 2020 evaluează 
universitățile participante în funcție de modul în care 
acestea reușesc să răspundă obiectivelor de 
dezvoltare durabilă stabilite de ONU. În evaluarea 
performanțelor universitare, 17 obiective ONU au 
fost luate în calcul: (1) gradul de sărăcie, (2) gradul de 
foamete, (3) gradul de sănătate și bunăstare, (4) 
educație de calitate, (5) egalitatea de gen, (6) apă 
curată și igienă, (7) energie curată și accesibilă, (8) 
muncă în condiții decente și creștere economică, (9) 
industrie, inovație și infrastructură, (10) inegalități 
reduse, (11) orașe și comunități durabile, (12) con-
sum și producție responsabile, (13) acțiuni climatice, 
(14) gradul de viață sub apă, (15) gradul de viață pe 
uscat, (16) pace, justiție și instituții puternice și (17) 
parteneriate încheiate pentru atingerea obiectivelor. 
În plus, indicatorii au fost definiți să asigure compa-
rații în trei domenii generale: cercetare, informare și 
administrare. 

În cea de-a doua ediție a acestui top internațio-
nal, lista instituțiilor de învățământ superior are din 
nou în frunte Universitatea din Auckland din Noua 
Zeelandă. Pe următoarele poziții se situează trei 
universități australiene: Universitatea din Sydney, 
Western Sydney University și La  Trobe University. 
Japonia este cea mai reprezentată națiune în acest 
top cu 63 de instituții, urmată de Rusia cu 47 și 
Turcia cu 37. 

 
Sinteză realizată de Victor BRICIU, 

www.unitbv.ro/stiri-si-evenimente 
Credit foto: www.timeshighereducation.com 
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SUSȚINEREA PERSONALULUI MEDICAL CU VIZIERE IMPRIMATE 3D LA UNIVERSITATE  
  

În cadrul proiectului internațional 3D Printing 
Support Service for Innovative Citizens (INNO3D), 
598661 - EPP - 1 - 2018 - 1 - RO - EPPKA2 - CBHE 
- JP, desfășurat în perioada 2019-2022, în care 
Universitatea Transilvania din Brașov este partener, 
s-a dezvoltat o acțiune de voluntariat de luptă 
împotriva infecției cu coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19), pandemie declanșată la nivel mondial.  

 

 
 

Echipa INNO3D a universității brașovene a preluat 
inițiativa prof. Santiago Fernandez Bou, de la 
Universitatea din Valencia, Spania, partener 
INNO3D. Echipa a analizat modelul propus de 
domnul profesor și cel oferit de firma PRUSA, com-
panie ce realizează imprimante 3D, și a coordonat 
un proiect local de producere de viziere destinate 
personalului medical din spitalele din Brașov.  

 

 
 

Pornind de la cele două modele s-au realizat 
optimizări, astfel încât să se micșoreze timpul de 
lucru (important în aceste condiții) și să se obțină 
viziere care să îndeplinească solicitările utilizatorilor 
(asigurarea unei bune ventilații la nivelul feței, 
confortul la utilizare, posibilitatea de sterilizare). 

 

 
 

De asemenea, s-au adus îmbunătățiri și la 
designul vizierelor, unele fiind inscripționate cu 
numele Universității Transilvania din Brașov.  

Această activitate, la care a participat un grup de 
cadre didactice și studenți voluntari din facultățile 
Design de produs și mediu și Inginerie mecanică, a 
avut ca scop principal realizarea unei măști destina-
te protecției la infecție a cadrelor medicale  din 
Spitalul de Boli infecțioase din Brașov sau din orice 
instituție medicală care are nevoie de aceste 
materiale. 

 

 
  

Activitatea a implicat realizarea prin imprimare 3D 
a unor variante de măști de protecție de linia a doua, 
cu vizieră și suport imprimat 3D ce au fost sterilizate 
la spital, în zona de utilizare. Aceste măști au fost 
realizate pe imprimantele 3D ale studenților voluntari 
și ale laboratoarelor din Universitatea Transilvania din 
Brașov. Astfel, cei 10 studenți voluntari, un docto-
rand și două cadre didactice au produs în jur de 800 
viziere, acestea ajungând în 11 spitale. O acțiune 
emoționantă, susținută din tot sufletul de rectorul 
universității, prof. dr. ing. Ioan Abrudan.  

 

Prof. dr. ing. dr. marketing Angela REPANOVICI 
Facultatea Design de produs și mediu
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IMPLICARE ÎN LUPTA COVID-19: TUNEL PENTRU DEZINFECTARE 
  

Teodor Celestin Delaport, absolvent al progra-
mului de studii Ingineria și managementul afacerilor, 
actual masterand la Managementul afacerilor în 
industrie, președinte al asociației Young Motivation, 
s-a implicat în lupta împotriva COVID-19.  

 
 

Astfel, împreună cu un asociat, a realizat și a 
donat Spitalului Municipal din Câmpina un tunel 
pentru dezinfectare. „Ideea de a face un lucru bun, 
eficient și de impact pentru comunitate a încolțit de 
ceva vreme în mintea mea, având la activ aproape 10 
ani de când fac voluntariat. Alături de un asociat, 
Emanuel Dumitrică, actual student, tot al Universității 
Transilvania din Brașov, am realizat acest tunel.  

 

    
 

În funcție de bugetul alocat de către cumpărător, 
acesta poate avea între 3 și 8 duze de pulverizare și 
una sau mai multe lămpi UVC pentru dezinfectarea 
părții superioare a corpului/ echipamentului. Spre 
deosebire de alte tunele, se utilizează dezinfectanț i 

pe bază de aldehidă, avizați de către Ministerul 
Sănătății. În acest fel am eliminat riscul de aprindere 
a materialelor încărcate electrostatic, existent la alți 
producători de tunele care utilizează dezinfectant pe 
baza de alcool (inflamabil) sau clor (pătează 
materialele textile și irită pielea). 

 

 
 

Am realizat și o procedură de dezinfecție care a 
fost testată și îmbunătățită, astfel că am determinat 
faptul că o persoană are nevoie de aproximativ 8-12 
secunde pentru o dezinfecție externă completă și 
corectă. Tunelul este alimentat la 230V, beneficiază 
de senzori de mișcare pentru eficientizarea consu-
mului de dezinfectant. Vă pot spune că, la o utilizare 
intensă, într-un spital suport COVID-19, acesta are un 
consum de aprox. 2,14l/dezinfectant preparat/zi”. 

Proiectul celor doi tineri a fost prezentat de 
canalul local de știri din Câmpina și, la nivel național, 
într-un reportaj PRO Tv. 

 
Asist. dr. Ioana Mădălina PETRE 

Responsabil ALUMNI,  
Facultatea de Inginerie tehnologică și management 

industrial  
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CEA DE-A XXV-A EDIȚIE A SESIUNII DE COMUNICĂRI A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ - SECOSAFT 2020 
 

 
 

Studenții Universității Transilvania din Brașov, 
alături de studenții altor universități din România și 
din străinătate au participat la SECOSAFT, sesiune de 
comunicări științifice organizată de Academia 
Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, ce s-a 
desfășurat în perioada 26 - 28 martie 2020. La 
această ediție, organizată în mediul online, s-au 
înscris 347 studenți și masteranzi din România, 
Bulgaria, Cehia, Franța, Georgia, Grecia, Polonia și 
Serbia și au fost prezentate 301 lucrări științifice.  

Universitatea Transilvania din Brașov a fost 
reprezentată de studenții Facultății de Sociologie și 
comunicare (FSC) la secțiunea dedicată științelor 
umane și științelor sociale, sub coordonarea prof. dr.  
Claudiu Coman. Studenții au participat cu o 
multitudine de lucrări interesante, precum: 

1. A Semiotic Approach Towards Changing the 
Visual Identity of an Organisation. Case Study: 
Rebranding of the Faculty of Sociology and 
Communication Brasov, Vlad Bătrânu-Pințea; 

2. Transilvania University of Brașov: Brand 
Ambassador of Brașov, Maria Cristina Bularca; 

3. Urban Development Through the Activity of 
Cultural Branding, Anca Cristina David (Ilie); 

4. Communication Plan for Transilvania University 
of Brașov/ Unic in UNITBV, Georgiana Grigore; 

5. Promoting University Education in Social Media, 
Case Study: Transilvania University of Brașov. 
Concept: Student in the Center, Sergiu-Mihai Hodaș; 

6. Brand Analysis. Successful Brands in Brașov. 
Case Study: Vegis.ro, Maria Mădălina Popica;  

7. Brand in Brașov, Georgiana Denisa Roșca; 
8. The Integrated Brand of the City of Brașov with 

the Academic and Cultural Environment, Andreea 
Tudor.  

În total această secțiune a avut 59 de participanți.  
Studenții FSC s-au remarcat și au fost premiați 
pentru contribuția lor științifică în câmpul cercetării 
din domeniul socio-uman.  

 

 
 

Doi studenți FSC au obținut premiul III pentru 
eforturile și contribuțiile științifice aduse. Cei doi 
participanți sunt masteranzi la programul de studii 
Gestiunea campaniilor de imagine: Georgiana 
Grigore, anul I, respectiv Vlad Bătrânu-Pințea, anul II. 

 

 
 

Sperăm ca pe viitor să se mențină și chiar să se și 
dezvolte parteneriatul dintre Universitatea 
Transilvania din Brașov și Academia Forțelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu pentru a realiza 
și alte activități în beneficiul studenților.  

De menționat este faptul că lucrările cu care au 
participat studenții vor fi publicate într-un volum ce 
cuprinde articolele, ideile și cercetările fiecărui 
student în parte, pentru ulterioare utilizări ca 
exemple sau teme de reflecție pentru oricine este 
interesat de domeniile respective. 

 
Vlad BĂTRÂNU-PINȚEA, student anul II, 

masterat Gestiunea campaniilor de imagine 
Facultatea de Sociologie și comunicare 
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SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI LA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI 
INFORMATICĂ   
 

Facultatea de Matematică și informatică a 
organizat online, în data de 4 mai 2020, Sesiunea de 
comunicări științifice studențești (SCSS) 2020.  
Organizarea acestei sesiuni de comunicări științifice 
studențești a stimulat activitatea de cercetare 
științifică din cadrul colectivului studenților noștri.  

Sesiunea s-a desfășurat pe două secțiuni: 
Informatică și Matematică. La secțiunea Informatică 
au fost prezentate 16 comunicări, iar la secțiunea 
Matematică au fost prezentate opt comunicări.  

Lucrările studenților de la secțiunea Matematică 
au fost moderate de prof. dr. Dorina Răducanu, iar la 
secțiunea Informatică lucrările studenților au fost 
moderate de conf. dr. Livia Sângeorzan. În timpul 
comunicărilor online, au apărut discuții legate de 
posibilități noi de abordare a temelor de cercetare 
prezentate. SCSS a evidențiat capacitatea de cercetare 
a unor studenți ai Facultății de Matematică și 
informatică. Studenții participanți la cele două secțiuni 
au fost îndrumați în realizarea comunicărilor de către 
următorii profesori: prof. dr. Dorina Răducanu, prof. dr. 
Marin Marin, prof. dr. Radu Păltănea, conf. dr. Livia 
Sângeorzan, conf. dr. Nicoleta Voicu, conf. dr. Lucian 
Sasu, conf. dr. Nicușor Minculete, conf. dr. Adrian 
Deaconu, lector dr. Constantin Aldea, lector dr. Anca 
Vasilescu, lect. dr. Honorius Gâlmeanu și asist. dr. 
Luciana Majercsik.  

La finalul evenimentului au fost acordate 
următoarele premii, pe secțiuni: 

Secț iunea  Infor ma t ică :   

 
 

- Premiul I: Timotei Ardelean (Pose Manipulation 
with Identity Preservation);  

- Premiul II: Mădălina Chițu (Reconstrucția 
imaginilor difuze); 

- Premiul III: Georgian Andrei Sîsîiac (Interpolarea 

cadrelor in filmări de mare viteză); Petru Valentin 
Rădulescu (Trip Weather); Andrada Șerban și 
Radu Toderutiu (BallsBattle in Greenfoot);  

- Mențiune 1: Miruna Durac (Recunoașterea activi-
tății vocale); 

- Mențiune 2: Florin Sacadat (Remedierea necla-
rității cauzate de mișcare în secvența video); 
George-Andrei Pascale (România Uimitoare);  

- Mențiune 3: Alexandru Iulian Rusu și Tudor Mihai 
Andreescu (INSIDE - Joc in UNITY); Mircea Stoica 
(Acvariu inteligent).   

Secț iunea  Ma tema t ică :   

 
 

- Premiul I: Ștefan Garoiu și Bianca Vasian 
(Echivalentul Lepage fundamental al unui 
lagrangian de ordinul 2); Cristina-Maria Păcurar 
(Aproximare cu operatori liniari si pozitivi); 

- Premiul II: Cristina-Maria Păcurar (Rafinări ale 
inegalității Cauchy-Buniakovski-Schwarz); 

- Premiul III: Izabélla Abraham (Despre puncte 
izotomic conjugate și puncte izogonal conjugate); 

- Mențiune: Andrada Axinia (Metode de perturbare 
pentru ecuații diferențiale); Bianca Vasian 
(Aplicații ale lemei Schwarz pe frontieră); Ștefan 
Garoiu și Bianca Vasian (Grupuri de simetrii 
locale ale spațiilor-timp Finsler); Ștefan Garoiu și 
Bianca Vasian (Inegalități de tip Ostrowski 
pentru diferite tipuri de convexitate).   

În urma discuțiilor din cadrul comisiilor științifice 
al celor două secțiuni a rezultat faptul că expunerile 
au avut un caracter de noutate, reflectând cercetări 
științifice originale.  

Conf. univ. dr. Nicușor MINCULETE 
Lect. dr. Nicoleta ENACHE-DAVID 

Facultatea de Matematică și informatică 
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CONCURS ONLINE AL STUDENȚILOR DE LA LABORATOR CLINIC - ECHIPAMENTE ȘI 
APARATURĂ DE LABORATOR. PERFORMANȚE ȘI APLICABILITATE PRACTICĂ  
 

Laboratorul clinic este cel mai nou program de 
studii de licență care și-a deschis porțile în cadrul 
Facultății de Medicină din Brașov, răspunzând unei 
nevoi acute pe piața muncii și în condițiile funcționării 
unui număr foarte redus de unități de învățământ cu 
acest profil la nivel național. În acest moment, acest 
program de studii este singurul din țară și a trecut cu 
succes de procesul de acreditare ARACIS din 2018, 
cu un plan de învățământ modern. 
 

 
 

Această nouă specializare medicală le oferă celor 
interesați șansa unei pregătiri la standarde înalte, cu 
cadre didactice cu experiență  și în spații cu dotări 
moderne atât pentru activități didactice, cât și pentru 
practica de clinică. Studenții de la acest program de 
studiu sunt activi și participă constant la activități de 
formare (școli de vară internaționale în Ljubljiana și 
Brașov), precum și la activități științifice de tipul 
conferințelor internaționale (Varșovia, București și 
Brașov) sau al proiectelor de cercetare.  

În data de 7 aprilie 2020 studenții din anul II de la 
programul de studii Laborator clinic au participat la a 
treia ediție a concursului Echipamente și aparatură 
de laborator. Performanțe și aplicabilitate practică.   

A fost o experiență mai specială în acest an 
pentru că studenții au avut prezentări în format 
online, folosind platforma eLearning a Universității 
Transilvania din Brașov. 

Studenții au demonstrat o bună cunoaștere a 
problematicii aparaturii prezentate, au contactat 
firme de distribuție pentru a afla unele detalii despre 
caracteristicile echipamentelor, au vizionat și 

prezentat colegilor unele materiale video cu 
funcționarea aparatelor sau cu aplicații din practica 
medicală de laborator.  

 

    
 

A fost și o experiență suplimentară pentru reali-
zarea de prezentări de tip PowerPoint și de tip mini-
referate, care le va fi utilă în realizarea lucrărilor de 
licență din anul terminal. 

Lucrările prezentate au fost analizate din punct 
de vedere al calității științifice, al clarității prezentării 
orale, al realizării formelor PPT și a referatelor, iar 
participanții au primit punctaje motivaționale. Cele 
mai bune prezentări au fost premiate: Premiul I - 
Andreea Crafcenco și Simona Manuela Stanga; 
Premiul II –Delia Olguța Croitoru, Cristian Gafton și 
Iulia Adriana Marinescu; Premiul III –Katalin Lorincz, 
Nadia Emiliana Oprea, Mădălina Anamaria Podaru și 
Daniela Elena Teleky. 

Specializarea ca asistent medical de laborator 
clinic le oferă absolvenților multiple oportunități de 
angajare atât în țară cât și în străinătate, în sectorul 
public sau privat, în domeniul clinic sau de cercetare 
științifică. Dovezi vii în acest sens sunt absolvenții 
acestui program de studiu, unii dintre ei angajați 
chiar în proiecte de cercetare în cadrul altor facultăți 
din UNITBV. 

Dată fiind implicarea deosebită a studenților, 
considerăm că experiențele de acest fel trebuie să fie 
continuate, consolidând astfel motivarea studenților 
de a continua munca în domeniul laboratorului clinic – 
cu provocările și cu satisfacțiile acesteia, sau de a-și 
continua formarea academică în programe de 
masterat profesional sau de cercetare. 

 

Prof. dr. Mihaela BADEA 
Facultatea de Medicină 
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NOI COLABORĂRI ALE MEDIULUI ECONOMIC BRAȘOVEAN CU STUDENȚII  FACULTĂȚII  DE 
MATEMATICĂ ȘI  INFORMATICĂ  
 

Păstrând tradiția din anii anteriori, Facultatea de 
Matematică și informatică a sărbătorit Ziua 
Universității și prin deschiderea unor noi colaborări 
ale mediului economic brașovean cu studenții 
facultății. De această dată, întâlnirea noilor parteneri 
cu studenții din anul întâi de la toate programele de 
studiu de licență din facultate a stat sub semnul 
exemplelor venite direct din partea unor ALUMNI ai 
Universității Transilvania din Brașov, astăzi 
programatori în aceste firme.  

 
Fiecare dintre cele trei companii care și-au 

exprimat dorința de a participa la acest eveniment, 
ENDAVA, @CST și e-novation, s-au prezentat prin 
profilul și specificul activității lor, dar, mai ales, prin 
programele pe care le oferă studenților din Brașov.  

Cornerstone Technologies, @CST, companie 
româno-americană, a atras atenția studenților cu 
ideile și soluțiile inovatoare pe care le dezvoltă în cele 
mai moderne domenii: sănătate, sport, e-learning, 
media sau IoT, dar și prin deschiderea de a investi în 
start-up-uri de impact. Mesajul concret pentru 
studenții prezenți a fost: „Dacă sunteți gata să 
schimbați lumea, vă oferim codul sursă al familiei 
@cst.ro! Avem încredere că susținem viitorii specialiști 
care vor contribui la dezvoltarea industriei IT.” Pot 
confirma tineri ALUMNI care deja fac parte din familia 
@CST: Teodora Malec, Horia Turică, Mihnea Ioniță sau 
Ioana Enescu.  

A doua parte a acestui eveniment s-a remarcat 
printr-o perspectivă diferită, cea a companiei germane 
e-novation care își dorește să crească în Brașov alături 
și împreună cu studenții prezenți. La prima întâlnire cu 
mediul academic brașovean, reprezentanții firmei au 
subliniat că la baza unei industrii puternice stă un 
proces educațional complet la nivel teoretic, împletit 

sinergic cu experiența practică a viitoarei generații de 
specialiști. Această experiență se poate dobândi prin 
implicarea timpurie în proiecte reale cu impact direct în 
sectorul economic, prin practica de specialitate cu 
implicare bazată pe inițiativă, interacțiune între 
membrii echipei și, nu în ultimul rând, pe inovare 
pentru găsirea de soluții optime.  

ALUMNI universității brașovene precum Zsolt 
Peter Ferenc (2003), Alina Frâncu (2004), Oana 
Flămânzanu (2014), Ovidiu Mihai Popa (2014), Adrian 
Dănuț Badicu (2011), Alexandru Marian Trunchi 
(2018), Ștefan Petrescu (2019), Cătălin Ioan Bălășcuță 
(2019) sunt parte din echipa ENDAVA – una dintre 
cele mai importante companii de software prezentă și 
pe piața brașoveană de aproximativ un an.  

 
Parte din cultura sa , ENDAVA investește 

semnificativ în programe pentru studenți şi 
absolvenți, derulate în toate cele șapte sedii ale sale 
din România. Prin programe de Graduates, Intership, 
dar și evenimente tip Open Day, participanții 
beneficiază de sesiuni de training intensiv, mentorat, 
interacțiune directă cu clienții, dar și coaching pe 
comunicare și leadership. După o sesiune interesantă 
de întrebări, studenții prezenți au înțeles că toate 
acestea sunt oportunități de a își identifica mediul de 
lucru care li se potriveşte cel mai bine. În plus, 
specialiștii ENDAVA, printr-o colaborare de tradiție 
cu universitățile, sunt gata să susține activități 
didactice teoretice și workshopuri practice în 
facultăți, ceea ce le-a stârnit studenților curiozități 
legate de subiectele de actualitate propuse.  

 

Lector dr. Anca VASILESCU 
Facultatea de Matematică și informatică  
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PROFESORI CU CARE NE MÂNDRIM  -  PROF. DR. ING. STAN FOTĂ  
 

 
 

Născut în 2 octombrie 1936, sat Izvoru, jud. 
Giurgiu, profesorul Stan Fotă este absolvent al 
Liceului Ion Maiorescu, Giurgiu, în 1954 ca șef de 
promoție; apoi, absolvent al Facultății de Instalații și 
utilaje pentru construcții, Universitatea de Construcții 
București în 1959, și ulterior dr. ing. la Universitatea 
din Brașov, specializarea „Termotehnică, mașini 
termice și frigorifice”. 

Activitatea sa didactică s-a concentrat în perioada 
1974–1999, fiind cadru didactic asociat la Universitatea 
Transilvania din Brașov (șef lucrări), Catedra de 
Termotehnică și mecanica fluidelor, la disciplinele: 
Instalații pentru construcții, Instalații de încălzire și 
rețele termice, Hidraulica construcțiilor și instalațiilor. 

În perioada 2000 – 2008 a fost cadru didactic cu 
normă de bază (conferențiar) la Facultatea de 
Construcții, Catedra de Instalații pentru Construcții, la 
disciplinele: Hidraulica construcțiilor și instalațiilor, 
Instalații de încălzire și rețele termice (cursuri de 
licență); Modernizarea energetică a construcțiilor și 
instalațiilor aferente (curs masterat). Apoi, între 2008 
– 2012, a fost cadru didactic asociat (pensionar) la 
Facultatea de Construcții, Catedra de Instalații pentru 
construcții. 

A ocupat diverse funcții de conducere: în perioada 
2000 – 2004 ca șef al Catedrei de Instalații pentru 
construcții, iar din 2004 până în 2007 ca decan al 
Facultății de Construcții. 

Sunt de menționat contribuțiile și participarea la 
înființarea și dezvoltarea specializărilor de Ingineria 
Construcțiilor și Ingineria Instalațiilor în cadrul 
Universității Transilvania din Brașov. A contribuit la 
înființarea Facultății de Construcții în 2003, împreună 
cu regretatul profesor dr. ing. Atanasie Talpoși. 
Activitatea științifică se materializează prin 

publicarea de monografii, cursuri universitare în 
domeniul hidraulic, termic și ingineria instalațiilor, 
lucrări în reviste de specialitate și în volumele confe-
rințelor de ingineria instalațiilor (peste 70 de articole 
publicate), granturi și contracte de cercetare știin-
țifică (patru contracte, trei naționale și unul interna-
țional, coordonator proiecte), trei brevete de invenție. 

Profesorul Stan Fotă este Vicepreședinte al AIIR 
România (din 2012 până în prezent), Președinte al 
AIIR Filiala Transilvania, Brașov, verificator de 
proiecte atestat pentru domeniile: construcții civile și 
industriale, construcții edilitare și de gospodărie 
comunală, instalații pentru construcții sanitare, 
termice, gaze naturale. A fost premiat cu Diploma de 
merit de Rectoratul Universității Transilvania din 
Brașov pentru contribuții deosebite la coordonarea 
proiectării lucrărilor de investiții și dezvoltare ale 
universității și ale Institutului de Cercetare – 
Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov.  

Activitatea profesională s-a concretizat și în 
sectorul productiv al construcțiilor, în cadrul ICIM 
Brașov: șef lot, șef șantier, director grup șantier, 
director tehnic întreprindere, coordonare șantiere în 
țară și străinătate. A fost coordonator general a l 
șantierelor (din 1959-1999) de execuție a nume-
roase întreprinderi industriale: Uzina de Autoturisme 
Dacia Pitești; Tractorul Brașov, Rulmentul Brașov, 
Autocamioane Brașov, Uzina 2 Brașov, Fabrica de 
șuruburi, Fabrica de Radiatoare, Fabrica de scule, 
Uzina 6 martie Zărnești, Uzinele mecanice Cugir, 
Turnătoria Câmpina, Fabrica de Rulmenți Grei 
Ploiești, Fabrica produse refractare Alba Iulia, Uzine 
mecanică Timișoara, Vagoane Arad.  

Preocupările și realizările înregistrate în activi-
tatea didactică și de cercetare științifică, profesio-
nalismul și experiența tehnică în activitatea de 
proiectare și execuție îl situează pe prof. dr. ing. Stan 
Fota în marea galerie de specialiști în domeniul 
construcțiilor și al instalațiilor pentru construcții, și 
constituie un justificat motiv de mândrie pentru 
cadrele didactice și studenții Facultății de Construcții.  

 

Prof. dr. ing. Ioan TUNS, decan 
Facultatea de Construcții 
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UN MESAJ ADRESAT STUDENȚILOR DIN PARTEA CELUI MAI APRECIAT PROFESOR  
 

 
 

Motivul pentru care scriu aceste rânduri pe care le 
adresez studenților este acela de a le mulțumi pentru 
încrederea pe care mi-o acordă atunci când primesc 
titlul de cel mai apreciat cadru didactic.  

Și pentru că mulțumirile sunt goale, inutile, dacă 
nu au justificări care să le susțină (să le ofere 
substanță), vreau să explic ce m-a determinat și m-a 
condus spre a realiza o legătură profesionistă cu voi. 
Pentru că acesta este liantul care ne-a direcționat 
spre acest rezultat: atitudinea profesionistă înca-
drată de o comunicare deschisă. 

Începuturile se regăsesc în primii ani ca asistent 
universitar, când i-am avut ca îndrumători pe 

profesorii Ioan Mărgineanu și Vasile Comnac de la 
care am preluat etica muncii, știința predării și 
construirea unei relații corecte între cadrul didactic și 
student.  

Am reușit să îmbunătățesc aceste calități de-a 
lungul anilor prin colaborările pe care le am cu fiecare 
dintre voi. Și eforturile mele continuă prin planurile 
pe care le facem împreună și prin reacțiile pe care le 
primesc de la voi și le iau în considerare.  

În concluzie, vreau să vă transmit încrederea că 
veți găsi în mine un partener ce se bazează pe o 
comunicare adecvată obținerii rezultatelor concrete 
și așteptate de către fiecare dintre voi.  

Evoluez alături de voi! 
 

Șef lucrări dr. Simona COMAN 
Departamentul de Automatică și tehnologia 

informației 
Facultatea de Inginerie electrică și știința 

calculatoarelor 
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ALUMNI DE SUCCES -  DIANA POP 
 

 
 

Diana Pop a absolvit cursurile Facultății de 
Construcții, specializarea Construcții civile, 
industriale și agricole în anul 2014, ca șefă de 
promoție, doi ani mai târziu finalizând cu succes un al 
doilea program de studii de licență (Căi ferate, 
drumuri și poduri), precum și programul de studii de 
masterat Modernizare energetică în mediu construit. 

Pe întreaga perioadă a studenției s-a implicat în 
diverse activități, concursuri și evenimente 
desfășurate în cadrul facultății și nu numai: 
- a coordonat echipa de studenți a Facultății de 

Construcții la proiectul POSDRU/90/2.1/S/62281 
– „Despre tine, pentru viitorul tău!”, ediția 2012; 

- a participat la concursul „Premiile Profesionale 
Carpatcement”, ediția a VIII-a, obținând premiul I; 

- a coordonat organizarea a două ediții succesive, 
2012 și 2013, ale Balului Bobocilor din Facultatea 
de Construcții; 

- a ajutat la organizarea mai multor ediții ale 
Conferinței Științifice Internaționale Construcții - 
Instalații CIBv, precum și a primelor ediții ale 
evenimentului „Noaptea Cercetătorilor Europeni”; 

- a participat la mai multe ediții ale IACSIC - 
Întâlnirea Academică și Culturală a Studenților din 
Ingineria Civilă, precum și la Crosul Universității 
Transilvania din Brașov. 
După finalizarea studiilor, Diana s-a angajat ca 

inginer în execuție pentru proiectul Avantgarden 
Tractorul, în cadrul echipei dezvoltatorului rezidențial 
Kasper Development. A făcut parte, încă de la început, 
din echipa de management a proiectului și a contribuit 
la construirea a nouă blocuri, cu regim de înălțime de 6-
9 etaje, însumând peste 460 de unități locative.  

Experiența câștigată a ajutat-o pe Diana să 
accepte o nouă provocare în momentul începerii celui 
mai amplu proiect de regenerare urbană din 

România: Coresi Avantgarden, în cadrul căruia se 
ocupă de direcția cost control, contractare și 
decontare din Departamentul tehnic. În decurs de 
aproape cinci ani, împreună cu echipele de mana -
gement și execuție, Diana a contribuit la construcția 
a 35 de blocuri ce fac parte din noul Cartier Coresi. 

În cei șase ani de când activează în domeniul 
construcțiilor, Diana s-a implicat în acțiuni de volun-
tariat ce au condus la dezvoltarea mai multor proiecte, 
două dintre ele punându-și amprenta asupra formării 
ei profesionale, dar mai ales personale:  
- construirea, în anul 2015, a cafenelei Come Back 

din incinta centrului comercial Coresi Shopping 
Resort; provocările majore cu care s-a confruntat 
au fost legate de timpul redus de execuție și 
detaliile arhitecturale cu un grad de complexitate 
sporit; 

- refacerea integrală a unei aripi a Spitalului 
Tractorul în anul 2018, proiect de voluntariat 
unde s-a implicat în toate etapele de execuție 
alături de colegii săi. 

 
Diana nu a uitat anii studenției, astfel încât 

continuă să se implice activ în viața academică, 
participând la conferințele și sesiunile de comunicări 
științifice organizate de Facultatea de Construcții, 
organizând și facilitând vizite pe șantiere sau stagii 
de practică pentru actualii studenți ai facultății.  

Pentru a deveni un bun profesionist, Diana a 
muncit mult și învățat totul treptat, încă din vremea 
facultății, reușind astfel să depășească toate piedicile 
ivite pe parcurs, pentru a se impune într-un sector de 
activitate rezervat, până nu demult, bărbaților. Îi vom 
urmări în continuare, cu interes, parcursul profesional. 

 

Șef lucrări dr. ing. Radu MUNTEAN 
Facultatea de Construcții 
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ALUMNI DE SUCCES -  CAMELIA OGREAN (CODARCEA)  
  

 
 

Camelia Ogrean (căsătorită Codarcea) este una 
dintre absolventele de succes ale Facultății de 
Matematică și informatică, specializarea Informatică, 
promoția 2005. Dacă o întrebăm despre numărul 
grupei, răspunde imediat 7212 și completează cu 
mândrie că după absolvire, pe lângă faptul că era 
angajată, a coordonat o serie de ore de laborator de 
Java și Hibernate la facultate. Atunci a realizat că îi 
place să fie în preajma oamenilor, să împărtășească 
ceea ce știe și, astfel, a încolțit dorința de a porni pe 
un nou drum. 

În 2013 a co-fondat și de atunci conduce Asociația 
AgileHub – o organizație care oferă educație gratuită 
în IT, prin ateliere, cursuri, prezentări, conferințe. În 
contextul AgileHub, aspectele primordiale sunt dorința 
de a da mai departe din cunoștințele acumulate și 
nevoia de a învăța. Șapte ani, 200 de ateliere și de 
cursuri gratuite, peste 1600 de participanți unici – 
peste 250 dintre ei au fost la mai mult de 10 activități 
diferite, peste 60 de voluntari și două ediții de 
conferință Peak IT, http://www.peakit.ro. Cam așa 
arată statistica AgileHub în acest moment. Când un 
proiect iese bine, se remarcă toate detaliile care au 
contribuit la rezultatul pozitiv: colaborări, oameni 
dispuși să ajute cu informații, logistică, voluntariat.  
Pentru organizarea și desfășurarea evenimentului 
anual Peak IT, Universitatea Transilvania din Brașov 
a fost gazdă în Aula „Sergiu T. Chiriacescu”, 

recunoscând astfel dimensiunea evenimentului și 
confirmând încă o dată suportul pe care îl oferă 
promovării acțiunilor benefice ale absolvenților săi.  

Camelia Ogrean consideră că, în momentul de 
față, încrederea este prioritară. Pe un drum lung și 
uneori dificil, mereu în construcție, a crea încredere a 
fost cheia către parteneriate cu firme care nu sunt 
monoliți, ci sunt formate din oameni care atunci când 
ai generat suficientă încredere, își oferă sprijinul. La 
cei 35 de ani, și-a cultivat deprinderea de a selecta 
din infinitatea de informații pe acelea utile în situația 
dată și de a găsi modul optim de a le pune în practică. 
Aici își aduce contribuția personală – în modul în care 
este privită munca în echipă, proiectele în desfă-
șurare, clienții, colegii, situațiile dificile, obstacolele.  

Ce le-ar recomanda fosta profesoară actualilor 
absolvenți?... Iată răspunsul ei. „Mi-am dezvoltat 
abilitatea de a aduna și a păstra oameni valoroși în 
jurul meu. Aceasta cred că e abilitatea care poate 
face diferența și care ar trebui antrenată cât mai 
devreme. Odată cu această conștientizare vin 
disponibilitatea de a accepta feedback, de a te 
întreba cum poți ajuta mai mult, de a cere opinii și de 
a le accepta chiar și pe cele (sau mai ales pe cele) 
care sunt contrare opiniilor tale.” 

Facultatea de Matematică și informatică a avut 
încredere în ALUMNA Camelia Codarcea, s-a implicat 
în organizarea unor evenimente comune și 
câștigătorii au fost studenții noștri care au participat 
la cursuri, ateliere sau workshop-uri. Le dorim 
tuturor să reprezinte cu succes marea familie 
ALUMNI a Universității noastre! 
 

Lector dr. Anca VASILESCU,  
Responsabil ALUMNI,  

Facultatea de Matematică și informatică 
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ALUMNI DE SUCCES -  MARIA MĂDĂLINA POPICA  
 

 
 

Maria Mădălina Popica s-a născut la 28 mai 
1997 în orașul Sighișoara, județul Mureș, locul unde 
a urmat studiile primare, gimnaziale și liceul. A 
urmat un liceu cu profil real, specializarea Științe ale 
naturii, urmând ulterior să se orienteze pentru 
studiile universitare către un profil socio-uman, mai 
apropiat personalității și aptitudinilor ei.  

Și-a dorit să-și continue studiile în cadrul 
Facultății de Sociologie și comunicare, cu speciali-
zarea Comunicare și relații publice, alegere care i-a 
oferit numeroase satisfacții. 

„Despre Facultatea de Sociologie  și comunicare 
pot spune că a fost cea mai potrivită alegere pe care 
am făcut-o în acel moment, deoarece este locul care 
m-a ajutat să mă dezvolt, să descopăr aptitudini pe 
care nu știam că le dobândesc și să cresc frumos. Am 
cunoscut aici cadre didactice excepționale care se 
dedică cu adevărat, care iubesc ceea ce fac, reușind 
să-mi insufle și mie această dorință de a mă 
autodepăși și de a învăța continuu”, declară Mădălina. 

Pe parcursul celor trei ani de studii a fost impli-
cată în diverse activități de voluntariat și a participat 
la numeroase proiecte destinate studenților. În 
august 2017 a absolvit Academia Atelierul Digital, 
organizată de Google împreună cu Fundația Leaders, 
în urma căreia a fost selectată să devină Ambasador 
Digital Google în cadrul firmei colaboratoare, Zitec. 
Prin intermediul acestui proiect, pe o perioadă de 

aproape doi ani a oferit sesiuni de consultanță 
individuală în marketing digital antreprenorilor de pe 
piața locală și nu numai, contribuind astfel la un pas 
important în digitalizarea întreprinderilor mici și 
mijlocii din România. Din dorința de a experimenta 
mai multe oportunități, în vara anului 2018 a urmat 
școala de vară „HR Club Next Generation Summer 
School”, organizată de Asociația Profesioniștilor în 
HR din România, HR Club.  

Tot în perioada studiilor de licență a devenit 
coautor al volumului „Iluzii Mediatice”, Editura de 
Vest, alături de alți 13 colegi, volum coordonat de 
decanul Facultății de Sociologie și comunicare, prof. 
dr. Claudiu Coman. În ultimul semestru de stud ii a 
luat parte la o mobilitate de practică la Universitatea 
Aegean din Chios, Grecia, eveniment care a fost 
decisiv în alegerea privind studiile de masterat. 
Astfel, a ales să își continue studiile în cadrul 
Facultății de Sociologie și comunicare, specializarea 
Gestiunea Campaniilor de Imagine. 

Odată cu terminarea studiilor de licență și-a 
încheiat și activitatea în cadrul proiectului Google 
Atelierul Digital, moment în care a decis să se dedice 
proiectelor extracurriculare. În primul an a participat 
la trei conferințe internaționale (DSIC’19, ACUM, 
SECOSAFT), a coordonat un capitol din cea de-a 
doua ediție a volumului „Tehnici de negociere” 
apărută la editura C.H. Beck, și a contribuit la alte 
două volume în curs de publicare. 

Ca următoare obiective, își dorește să lucreze la 
alte noi cercetări. De asemenea, își dorește să ia 
parte la o mobilitate Erasmus pentru a experimenta 
educația într-o cultură diferită. 

 
Prof. dr. Claudiu COMAN, decan 

Facultatea de Sociologie și comunicare 
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ALUMNI DE SUCCES – RUCSANDRA POP  
 

 
 

„Dacă n-aș fi făcut Facultatea de Litere la Brașov, 
n-aș fi aflat niciodată cât de vie sunt. Și probabil mi-ar 
fi fost mai greu să aflu cine sunt cu adevărat. Eram o 
tânără destul de bătrânicioasă când am intrat la 
facultate și întâlnirile cu George Crăciun, Alexandru 
Mușina, Andrei Bodiu, Mihaela Gheorghe, Romulus 
Bucur, Virgil Podoabă, Caius Dobrescu și Adrian 
Lăcătuș m-au dezinhibat, m-au eliberat de frici, asta în 
ciuda faptului că unii dintre ei erau foarte intimidanți la 
prima vedere. Am avut cu acești oameni niște relații 
foarte autentice. Dincolo de lecturi sofisticate și o 
mare iubire pentru cuvinte, în facultate am primit 
putere”, se destăinuie Rucsandra Pop în legătură cu 
primele experiențe academice din cadrul Facultății de 
Litere, Universitatea Transilvania din Brașov.  

Rucsandra Pop a studiat literele la Brașov, jurna-
lismul la Bratislava, sociologia la Varșovia, antropolo-
gie și folclor la București și la Bloomington în Statele 
Unite. Varșovia și sociologia au fost un accident. Toate 
celelalte fac cumva parte din ADN-ul ei. Rucsandra 
scrie poezie, proză, dramaturgie și scenarii.  

Creativitatea ei are un sâmbure antropologic, o 

interesează să digere prin poveștile pe care le spune 
realitatea contemporană și istoria recentă. 
Rucsandra spune povești și prin imagini și colaje. 
Piesele ei au fost montate la teatrul Lorgean și jucate 
în spații neconvenționale din București și din diverse 
orașe ale țării. Rucsandra este unul dintre capetele 
Hydra Society, un organism cultural „cu mai multe 
capete” care promovează creația contemporană și 
spiritul colaborativ.  

Rucsandra și-a început cariera în presa scrisă și 
apoi a trecut la televiziune. Timp de 10 ani a lucrat în 
mediul corporate, iar de doi ani a intrat în mediul non 
profit. În prezent este director de program la 
Asociația pentru Relații Comunitare și lucrează cu 
fundații comunitare din toată țara.  

În prezent, face un doctorat despre bunicul său, 
folcloristul Mihai Pop. Prin munca ei de cercetare, 
vrea să valorifice moștenirea culturală a acestei 
personalități charismatice a secolului XX, care a 
influențat într-un mod subtil, dar pregnant, mai 
multe zone ale vieții culturale românești și 
internaționale, conectând scena științifică locală cu 
piața internațională de idei. 

 
Lector dr. Dan BOTEZATU 

Responsabil ALUMNI,  
Facultatea de Litere 
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 STUDENȚI CU CARE NE MÂNDRIM - BOTOND SZŐCS    
 

Botond Szőcs, în vârstă de 23 de ani, s-a făcut 
remarcat în lumea muzicală grație temperamentului 
energic inconfundabil. În 2018 a fost șef de promoție 
și absolvent cu nota 10 al programului de studii de 
licență Interpretate instrumentală – Pian.  

 

 
 

Tânărul muzician din Sfântu Gheorghe își urmea-
ză în prezent studiile de masterat la Facultatea de 
Muzică din cadrul Universității Transilvania din 
Braşov, la clasa renumitei prof. dr. habil. Stela 
Drăgulin și a fost laureat la numeroase concursuri 
naționale şi internaționale. A câștigat, pe lângă cele 
peste 12 premii I, Premiul UNIMIR (2012-2013, 
2013-2014), Premiul Fundației pentru comunitate 
(2013-2018) și Premiul de Excelență în Muzică al 
Academiei Americano-Române pentru Ştiințe şi Arte 
pentru cel mai bun interpret în calitate de solist, 
membru al unui ansamblu de muzică de cameră sau 
acompaniator, aceasta fiind cea mai recentă 
recunoaștere, obținută în 2017. 

Momente notabile în ascensiunea pianistică a lui 
Botond sunt aparițiile sale în recitaluri în țară și peste 
hotare, între care amintim turneele din Marea 
Britanie, Italia, Ungaria, Germania, Grecia, 
Muntenegru, Republica Moldova, Vietnam și China.  

În toate acestea, prestația sa artistică a fost 
considerată un succes, captivând audiența cu o 
„performanță electrizantă, zguduitor de profundă” şi 
lăudat  fiind de critica de specialitate.  

De asemenea, în perioada 2015-2016, Botond a 
interpretat integrala Sonatelor pentru pian și vioară 
de Beethoven, împreună cu violonistul Peter 
Rosemberg (prim concert-maestru al Bamberger 

Symphoniker, Germania), acesta afirmând că Botond 
Szőcs „are un temperament eruptiv şi pasionat, însă 
sesizează şi realizează aspectele poetice ale muzicii. 
Are o tehnică foarte dezvoltată şi sigură, dar 
întotdeauna subordonată conținutului muzical”.  

Tânărul pianist a reușit să câștige inimile 
audienței de fiecare dată și să ofere o interpretare 
plină de sensibilitate a unor piese complexe, 
recunoscute pentru măiestria artistică pe care o 
impun.  

 

 
 

Mai mult, Botond Szöcs a arătat publicului tradiția 
talentului interpretativ și valorile școlii muzicale 
românești. Așa a făcut și în data de 14 decembrie 
2019, printr-un recital organizat în colaborare cu 
Consulatul Onorific al României în Malta, pentru 
sărbătorirea Zilei Naționale a României, eveniment 
marcat de prezența unor membri ai corpului 
diplomatic acreditat în La Valletta, precum și a unor 
reprezentanți ai mediului cultural și de afaceri din 
Malta. Recitalul de pian susținut de talentatul Botond 
Szőcs a cuprins piese din opera lui Frederic Chopin, 
într-o interpretare briliantă a pianistului român, și s-
a desfășurat într-o locație istorică din Piața Castille a 
capitalei La Valletta.  

 
Sinteză realizată de Victor BRICIU, 

Biroul de Marketing și Imagine 
Credit foto: Ambasada României în Republica Italiană 

 
∎  CUPRINS

  



STUDENȚI CU CARE NE MÂNDRIM - MARIA CRISTINA BULARCA 
 

 
Maria Cristina Bularca este absolventă a 

Facultății de Sociologie și comunicare din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov, și a promovat 
examenul de licență cu nota 10 în 2019.  

În prezent este studentă la programul de 
masterat Gestiunea campaniilor de imagine din 
cadrul aceleiași facultăți, program la care a fost 
admisă prima cu nota 10. Una dintre pasiunile sale 
este scrisul, până acum fiind co-autor al cărților: 
„Iluzii Mediatice” - Editura de Vest Timișoara, 2018, 
„Formare versus informare prin media” - Editura de 
Vest Timișoara, 2018 și „Tehnici de negociere” - C.H. 
Beck, 2019.  

Cristina este pasionată de partea de cercetarea 
științifică, principalele sale domenii de interes fiind: 
brandingul universitar și cel cultural, dar și brandingul 
personal. A fost implicată în diverse proiecte 
extracurriculare și a participat la conferințe 
internaționale în domeniul comunicării și al 

sociologiei: Sesiunea de Comunicări a Cercurilor 
Științifice Studențești cu participare internațională – 
SECOSAFT- Sibiu, Conferința internațională anuală în 
Sociologie - Atena 2020. 

Cristina a absolvit un liceu cu profil real și a 
descoperit că i s-ar potrivi mai bine o carieră în 
domeniul uman. S-a înscris și la un program de 
masterat în Danemarca, unde a fost admisă, dar a 
preferat să își continue studiile la Universitatea 
Transilvania din Brașov.   

În prezent este implicată în proiecte de cercetare 
cu teme precum: utilizarea platformelor online în 
procesul de predare-învățare din mediul universitar, 
brandingul instituțiilor de învățământ superior. După 
finalizarea studiilor din cadrul universității, nu 
exclude opțiunea de a se mai înscrie la un program 
de masterat în Danemarca.  

În timpul liber îi place să citească, a făcut parte 
dintr-o trupă de teatru care a ajutat-o să se dezvolte 
pe plan personal și își dorește o carieră care să îi 
permită să îmbine pasiunile pentru călătorit, citit și 
vorbit în public.  

 
Prof. dr. Claudiu COMAN, decan 

Facultatea de Sociologie și comunicare 
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