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GALA ȘEFILOR DE PROMOȚIE - 2021 
 

Joi, 24 iunie 2021, la Aula Universității Transilvania, 
într-un cadru festiv și în prezența decanilor celor 18 
facultăți, au fost premiați șefii promoției 2021, mai 
precis studenții de la ciclul de licență care au obținut 
cea mai mare medie multi-anuală în cadrul 
facultăților absolvite.  

 

 
 

Rectorul Universității Transilvania din Brașov, 
profesor dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, prorectorul 
responsabil de studenți și de legătura cu mediul 
economic, profesor dr. ing. Daniel Munteanu, dar și 
decanii facultăților și-au exprimat prețuirea față de 
performanțele și educația studenților premiați, 
felicitându-i atât pe ei, cât și pe părinții acestora.  

Șefii promoției 2021 de la Universitatea 
Transilvania din Brașov au fost: Titus Andrei Calen - 
Facultatea de Inginerie mecanică, Bogdan Ionuț Popa 
- Facultatea de Inginerie tehnologică și management 
industrial, Mariana Dani și Elena Simona Ivan - 
Facultatea de Știința și ingineria materialelor, 
Andreea Bianca Popescu și Lucian Alexandru Tarbă - 
Facultatea de Inginerie electrică și știința 
calculatoarelor, Adelin Ionuț Nicorescu - Facultatea 
de Silvicultură și exploatări forestiere, Ioana Ispas - 
Facultatea de Design de mobilier și ingineria 
lemnului, Emilia Kollo - Facultatea de Construcții, 
Florentina Cătălina Florea - Facultatea de 
Alimentație și turism, Mădălina-Georgiana Statache 
- Facultatea de Design de produs și mediu (Media 
10), Bogdan Cristian Anghelina - Facultatea de 
Matematică și informatică (media 10), Ana Maria 
Mocanu - Facultatea de Științe economice și 
administrarea afacerilor, Elisabeta Haghel - 
Facultatea Psihologie și științele educației, Estera 
Mihaela Constantin - Facultatea de Educație fizică și 

sporturi montane, Diana Georgiana Ichim - Facultatea 
de Muzică (media 10), Alexandru Alexandrescu - 
Facultatea de Medicină, Maria Elena Șucată - 
Facultatea de Litere, Georgiana Alexandra Apetri - 
Facultatea de Drept, Cristina Nicoleta Ioana - Facultatea 
de Sociologie și comunicare.  

Într-o atmosferă încărcată de emoție pozitivă, 
fiecare student premiat și-a exprimat atât 
mulțumirile față de profesori și de cei dragi, cât și 
gândurile de perspectivă.  

 

 
 

 
 

Studenții – șefi de promoție au primit din partea 
universității premii în obiecte și câte 1.000 lei.  

În cadrul aceleiași festivități, s-a mai acordat 
premiul Bursa de excelență Transilvania (în valoare 
de 3.000 lei) studentei Roxana Gall de la Facultatea 
de Design de mobilier și ingineria lemnului, pentru 
activități deosebite extracurriculare, și au fost 
premiați autorii celor mai valoroase lucrări 
prezentate la facultăți în cadrul Sesiunii cercurilor 
științifice studențești - 2021. 

Suntem siguri că în promoția 2021 a Universității 
Transilvania sunt și alți studenți tot atât de merituoși 
și ne mândrim cu absolvenții noștri. 

Mult succes în continuare tuturor! 
 

Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU - Prorector 
 

∎ CUPRINS 
 



 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, PENTRU PRIMA DATĂ ÎN QS WORLD 
UNIVERSITY RANKINGS 

 
 

 
 

Universitatea Transilvania din Brașov a fost inclusă 
pentru prima dată în QS World University Rankings. 
În ediția 2022 a topului se regăsesc cele mai 
prestigioase universități din lume. Printre cele 1.300 
de instituții de învățământ superior de la nivel 
mondial, se află și 11 universități din România. 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea 
București sunt instituțiile din România care conduc în 
lista universităților românești incluse în ediția 2022 a 
QS World University Ranking, fiind clasate în top 
1001-1200 la nivel mondial. Alte opt universități, 
printre care și Universitatea Transilvania din Brașov, 
sunt incluse în top 1201-1300. 

Indicatorii luați în calcul în stabilirea topului au fost: 
reputația academică (40%), reputația în rândul 
angajatorilor (10%), raportul studenți/facultate (20%), 
numărul de citări ale articolelor științifice (20%), 
capacitatea de a atrage studenți străini (5%), numărul 
cadrelor didactice din străinătate (5%). 

Topul este condus de mai bine de zece ani de 
Institutul de Tehnologie din Massachusetts. Pe locul 
doi se clasează Universitatea Oxford iar pe trei se 
regăsesc la egalitate, Universitatea Cambridge și 
Universitatea Stanford. 
 
 

 
 

Topul complet poate fi consultat la adresa: 
https://www.topuniversities.com/university-
rankings/world-university-rankings/2022.  

În 2021 Universitatea Transilvania din Brașov a 
mai fost inclusă și în alte clasamente academice 
internaționale de prestigiu, precum Ranking Web of 
Universities (Webometrics), Times Higher Education, 
la secțiunea „Economii emergente”, Shanghai (Global 
Ranking of Academic Subjects – GRAS) pe domenii. 

În 2020 Universitatea Transilvania din Brașov a 
înregistrat cea mai mare ascensiune a unei 
universități româneşti în clasamentul internațional 
Center for World University Rankings (CWUR) şi în 
clasamentul internațional QS al universităților din 
Europa Emergentă și Asia Centrală. De asemenea, a 
intrat pentru prima dată în prestigiosul clasament 
internațional Shanghai pe domenii şi în clasamentul 
internațional Times Higher Education – Impact 
Rankings. 
 

Sinteză realizată de Victor BRICIU, 
Biroul de Marketing și imagine 

Surse: www.unitbv.ro/stiri-si-evenimente, 
www.topuniversities.com 

 
∎ CUPRINS 



CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A SOCIETĂȚII SOCIOLOGILOR DIN ROMÂNIA, EDIȚIA A VI-A 
 

Cea de-a VI-a ediție a Conferinței Internaționale a 
Societății Sociologilor din România a fost organizată 
în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și 
comunicare a Universității Transilvania din Brașov în 
perioada 16-18 iunie 2021, într-un format online. 

 

 
 

Tema generală a conferinței, „Curatori și actori ai 
sistemului social: abordări postmoderne”, a fost 
invitația organizatorilor adresată comunității socio-
logilor din România, o invitație la (auto)reflecție, dar 
și o provocare de a investiga schimbările sociale 
recente prin lentile teoretice „postmoderne”.  

Conferința a debutat cu o sesiune plenară în cadrul 
căreia au fost dezbătute următoarele teme: Muncă 
precară, vieți precare - prezentare realizată de 
profesorul Arne L. Kalleberg de la University of 
North Carolina at Chapel Hill, SUA, Învățământul 
superior și transformarea sistemelor moderne 
generatoare de cunoaștere - prezentare a 
profesorului Harley Dickinson de la University of 
Saskatchewan, Canada și Migrația internațională 
pentru studii și intenția de revenire în rândul 
studenților mediciniști români - prezentare a 
profesorului Horațiu Rusu de la Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu, România.  

În cadrul celor 12 paneluri tematice au fost 
prezentate și discutate peste 90 de comunicări 

științifice, iar în cadrul secțiunii „Corona și societatea 
post-Corona” au fost prezentate studii sociologice 
recente, realizate în contextul pandemiei Covid-19. 
De asemenea, tinerii cercetători și studenții docto-
ranzi au participat la trei workshop-uri ce au abordat 
subiecte metodologice: analiza multi-nivel folosind 
R (trainer Alexandru Cernat de la Universitatea 
Manchester), abordarea mixed methods în cerceta-
rea sociologică (trainer Jason Disano de la University 
of Saskatchewan) și datele calitative în cercetarea 
socială (trainer Florentina Scârneci-Domnișoru de la 
Universitatea Transilvania din Brașov). 

 

 
 

Conferința s-a încheiat cu invitația de a participa la 
un proiect colectiv de cercetare, desfășurat sub 
egida Societății Sociologilor din România, proiect 
multianual ce va oferi prilejul consolidării comunității 
profesionale autohtone. 

 
Prof. dr. Carmen BUZEA 

Facultatea de Sociologie și comunicare 
Președinte Societatea Sociologilor din România 
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „VALORILE ETICE ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ. NOI PROVOCĂRI ȘI 
TENDINȚE” 
 

 
 

În perioada 3-5 iunie 2021, Universitatea 
Transilvania din Brașov, în parteneriat cu Consiliul 
de Etică și Management Universitar, a organizat cea 
de-a doua ediție a conferinței internaționale 
„Valorile etice în societatea actuală. Noi provocări și 
tendințe” (VESA), marcată de alte două evenimente 
conexe: lansarea Revistei de etică și deontologie sub 
egida Editurii Pro Universitaria, parte a grupului 
editorial Universul Juridic şi prezentarea publică de 
către Consiliul de Etică și Management Universitar 
(CEMU) a principiilor „Codului de referință al eticii și 
deontologiei universitare”.  

 

 
 

Organizatorii conferinței au urmărit ca dezbaterile 
și cercetările privind etica, și în special etica 
academică, în contextul noilor provocări generate de 
pandemie și a noilor tendințe în domeniu, să se 
combine într-o abordare științifică interdisciplinară 
prin lucrările ştiințifice prezentate dar şi să faciliteze 
schimbul de bune practici interinstituționale între 
participanții la workshop-urile organizate cu 
preşedinții şi/ sau membri ai comisiilor de etică din 

universități şi a consilierilor juridici în prezența 
reprezentanților CEMU și CNECSTDI.  

Mergând pe linia trasată de la prima ediție (2019), 
conferința se prezintă a fi o abordare coordonată în 
domeniul eticii academice în special, domeniu în care  
dialogul la nivel național, prin ministerele de resort, 
respectiv prin consiliile lor consultative - Consiliul de 
Etică și Management Universitar (CEMU) și Consiliul 
Național de Etică pentru Cercetare Științifică, 
Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CNECSTDI) – cât 
și la nivelul instituțiilor de învățământ superior prin 
comisiile de etică universitare, urmăreşte 
identificarea soluțiilor necesare pentru armonizarea 
cadrului legislativ național în domeniu.  

Caracterul ştiințific al conferinței este susținut de 
lucrările științifice prezentate, tematicile abordate 
fiind pe cât de actuale, pe atât de necesare în 
societatea actuală: etica profesiilor, etica în 
cercetare şi diseminare, impactul pandemiei de 
COVID-19 asupra eticii universitare şi a domeniilor 
conexe, bioetică şi etică medicală. 

 
Prof.dr. Liliana ROGOZEA, Preşedinte Conferință 

Lector dr. Cristina M. SALCĂ ROTARU,  
Preşedinte Comisia de Etică a Universității 

Transilvania din Brașov 
Lector dr. Laura MANEA 
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SEMINARUL ŞTIINȚŢIFIC DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 
 

Începând cu data de 7 aprilie 2021, Facultatea de 
Matematică și informatică organizează Seminarul 
Ştiințific de Matematică şi Informatică (SSMI) care se 
adresează cadrelor didactice şi studenților din 
facultate. 

 

 
 

Până în prezent în cadrul SSMI au fost prezentate 
următoarele comunicări: 

1. Prof. dr. Mihai Pascu, Universitatea 
Transilvania din Braşov, 7 aprilie 2021, titlul 
comunicării: Câteva abordări probabiliste în 
analiză; 

2. Dr. François Bienvenu, Transilvania Fellowship 
Grant for Postdoctoral Research, 13 aprilie 
2021, titlul comunicării: Random Graphs in 
Evolution; 

3. Assoc. Prof. Sudesh Kumari, Government 
College for Girls, Gurugram, India, 11 mai 
2021, titlul comunicării: Fractals and Chaos 
Theory: A brief Introduction and Development; 

4. Prof. Javad Tayyebi, Birjand University of 
Technology, Iran, 25 mai 2021, titlul 
comunicării: Maximum capacity path 
interdiction problems; 

5. Conf. dr. Alexandru Paler, Universitatea 
Transilvania din Braşov şi Aalto University, 
Finland, 8 iunie 2021, titlul comunicării: 

Translating back and forth between braided 
and lattice surgery surface code circuits; 

6. Professor Manuel Hohmann, University of 
Tartu, Estonia, 16 iunie 2021, titlul 
comunicării: Geometry seminar: Finsler 
spacetimes, observer space and Cartan 
geometry; 

7. Prof. dr. Radu Miculescu, Universitatea 
Transilvania din Braşov, 1 iulie 2021, titlul 
comunicării: Remetrizări pentru sisteme 
iterative de funcții. 
 

 
 

Acest seminar îşi propune creşterea potențialului 
de cercetare al colegilor din facultate şi stabilirea de 
colaborări cu specialişti din facultate şi din alte 
universități din țară şi din străinătate din domeniile 
matematică şi informatică.  

Prezentările din cadrul SSMI vor continua şi în anul 
universitar 2021-2022. 

 
Prof. dr. Dorina RĂDUCANU 

Conf. dr. Nicușor MINCULETE 
Facultatea de Matematică și informatică 
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SCHIMBAREA ÎNCEPE CU... CRED IN EDUCAȚIE! 
 
Necesitatea unei schimbări în educație este o 

condiție sine-qua-non a secolului nostru. Dar cât de 
mult ne dorim o reconfigurare?  

 

 
 

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă 
pentru toți” (CRED), proiect cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, a făcut un pas important în acest 
sens, oferind unui număr relevant de cadre didactice 
(15.000) oportunitatea de a-și forma noi abilități de 
predare-învățare.  

 

 
 

Pe lângă multiplele activități desfășurate în cadrul 
acestui proiect se numără și seria de „90 de ateliere”. 

În perioada mai-iunie 2021, la nivel național, s-a 
desfășurat prima parte de 45 de workshop-uri. 
Implicarea directă a Facultății de Psihologie și 
științele educației s-a realizat prin susținerea a trei 
workshop-uri de către conf. dr. Mihaela Voinea și 
conf. dr. Elena-Simona Indreica. 

Temele workshop-urilor „Abordarea scenariului 
didactic între logic și creativ”, „Perceperea tactil-
kinestezică și desenul artistic în formarea 
competențelor” și „,Mă simt bine la școală!”  care au 
vizat crearea unui spațiu incluziv în mediul 
educațional, în care fiecare elev/ elevă se simte 
încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță,  au stârnit 
un real interes în rândul auditoriului format din 
inspectori școlari, directori de unități școlare și 
profesori. 

 

 
 

Dezbaterile din cadrul workshop-urilor au 
evidențiat preocuparea participanților pentru 
găsirea unor modalități de a crește calitatea 
educației prin dezvoltarea competențelor care 
asigură dezvoltarea personală și socială durabile: 
implicare, responsabilitate, reziliență, gândire critică, 
înCREDere! 

 
                                              Conf. dr. Simona INDREICA, 

                                             Conf. dr. Mihaela VOINEA,  
            Facultatea de Psihologie și științele educației 
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A PATRA EDIȚIE A TÂRGULUI DE PRACTICĂ LA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
 

Facultatea de Matematică și informatică a organizat 
în data de 27 aprilie 2021, Târgul anual de practică 
pentru studenții din anul al doilea, desfășurat în Aula 
Universității Transilvania din Brașov. 

 

 
 

La acest eveniment au participat companii din 
domeniul IT din Brașov, care și-au prezentat ofertele 
de colaborare destinate studenților din anul al doilea. 

Evenimentul s-a bucurat de un mare succes, fiind 
prezenți peste 150 de studenți, de la toate 
programele de studiu: Matematică-Informatică, 
Informatică aplicată în limba germană, Informatică și 
Informatică aplicată.  

Studenții au primit informații despre desfășurarea 
stagiilor de practică, programele de internship și 
școlile de vară și au adresat întrebări reprezentanților 
companiilor, urmând ca în perioada următoare să 
aplice pentru un stagiu de practică în cadrul unei 
companii.  

 

  
 

Le mulțumim tuturor pentru participare și dorim 
studenților și companiilor o colaborare frumoasă în 
domeniul profesional! 

 
Lect. dr. Nicoleta ENACHE-DAVID 

Conf.dr. Gabriel STAN 
Facultatea de Matematică și informatică 
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DESPRE MORNING CAMPUS LA RADIO CAMPUS TRANSILVANIA 
 

Prin proiectul Radio Campus Transilvania reușim 
întotdeauna să evidențiem cele mai frumoase și 
interesante subiecte care îi vizează și atrag pe 
studenți și nu numai. Una dintre emisiunile cele mai 
difuzate și îndrăgite de ascultătorii noștri este 
„Matinalul”, un format de emisiune radio prin care ne 
dorim să evidențiem elemente ce au legătură cu 
noutățile, evenimentele și activitățile Universității 
Transilvania din Brașov și alte subiecte din diferite 
domenii de activitate.  

 

 
 

Într-o ultimă ediție de matinal de dinaintea sesiunii 
am decis să discutăm despre ceea ce putem face 
pentru a face față examenelor, ce metode putem să 
abordăm pentru a fi eficienți și, nu în ultimul rând, 
cum să ne păstrăm echilibrul interior pe tot parcursul 
unei perioade destul de importante pentru noi toți - 
sesiunea. Discuțiile au avut rolul și scopul de a ajuta 
și de a forma o modalitate prin care sesiunea să 
devină doar o etapă prin care acumulăm informații și 
implementăm noi metode pentru a ne face viața mai 
ușoară. Am râs, am glumit, am ascultat muzică bună 
și ne-am bucurat de tot ceea ce ne oferă perioada 
studenției.  

 
 

Nu numai că ne simțim bine la radio, dar acest lucru 
se și observă. „Ce îmi doresc astăzi?” Asta să fie 
întrebarea pe care trebuie să ne-o punem fiecare în 
mintea noastră. Să radiez motivație și inspirație 
pentru cei din jurul meu, să pot să fac bine 
întotdeauna. Am încredere în puterea exemplului și 
știu că uneori motivația de a face ceva mai mult 
decât cel de lângă tine te poate determina să nu 
renunți. Cu toate acestea, dedicarea și implicarea în 
lucruri cu adevărat frumoase mă fac să să sper către 
o lume mai bună, mai frumoasă și cu mult peste ceea 
ce avem. Frumusețea constă în oamenii care o 
clădesc, constă în emoții sincere și experiențe unice. 
Să nu spunem niciodată că nu se poate, că nu facem, 
sau că suntem indisponibili. Uneori indisponibilitatea 
de moment poate fi o șansă pe care viața ne-o oferă 
fiecăruia în parte. Asta s-a întâmplat la Radio 
Campus Transilvania în acest an universitar.  

Povestea continuă... 
 

Arina-Codrina TACU,  
Radio Campus Transilvania  

studentă anul II, Comunicare și relații publice 
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ACTIVITĂȚI PENTRU PROMOVAREA FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
 

Facultatea de Matematică și informatică a 
organizat în perioada martie-iunie 2021 o campanie 
de promovare a facultății în rândul elevilor din clasa a 
XII-a, atât în liceele din Brașov, cât și în localitățile 
limitrofe:  
 13 aprilie 2021, Colegiul de Științe ale Naturii 

„Emil Racoviță” Brașov; 
 15 aprilie 2021, Colegiul Național „Andrei 

Șaguna” Brașov; 
 20 aprilie 2021, Colegiul Național „Dr. Ioan 

Meșotă” Brașov; 
 22 aprilie 2021, Colegiul Național de 

Informatică „Grigore Moisil” Brașov; 
 13 mai 2021, Colegiul Național „Radu Negru” 

Făgăraș și Colegiul Național „Unirea” Brașov; 
 18 mai 2021, Colegiul „Mihai Cantacuzino” 

Sinaia și Colegiul Național „Mihai Viteazu” din 
Ploiești; 

 20 mai 2021, Colegiul Național „Octavia Goga” 
Miercurea Ciuc; 

 25 mai 2021, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” 
Întorsura Buzăului și Colegiul Național „Mihai 
Viteazu” Sfântu Gheorghe; 

La aceste întâlniri au participat din partea facultății: 
prof. dr. Dorina Răducanu, prof. dr. Ovidiu Popescu, 
conf. dr. Nicușor Minculete, conf. dr. Gabriel Stan, 
lect. dr. Nicoleta Enache-David, conf. dr. Livia 
Sângeorzan, conf. dr. Lucian Sasu, conf. dr. Adrian 
Deaconu.  

În urma prezentării ofertei educaționale a facultății, 
colegii prezenți au răspuns la toate întrebările 
adresate de către elevi referitoare la programele de 
studii, oferind și informații suplimentare privind 
cazarea în cămine, oferta de burse a Universității 
Transilvania din Brașov, organizarea sesiunilor 
științifice studențești, detalii legate de programul 
Erasmus+ și de legătura cu mediul economic. 

 
Lect. dr. Nicoleta ENACHE-DAVID 

Conf. dr. Gabriel STAN 
Facultatea de Matematică și informatică 
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EXPOZIȚIE FAR | 12 FOTOGRAFI DE ARHITECTURĂ DIN ROMÂNIA 
 

Miercuri, 23 iunie, a avut loc la Centrul Multicultural 
al Universității Transilvania, vernisajul „FAR | 12 
Fotografi de Arhitectură din România”, al expoziției 
itinerantă organizată de igloo cu sprijinul Ordinului 
Arhitecților din România. Despre fotografiile 
prezentate au vorbit arh. Răzvan Dracea, președinte 
Filiala Teritorială OAR Braşov-Covasna-Harghita, 
prof. dr. arh. Françoise Pamfil și arh. Adrian 
Ciocăzanu, director executiv igloo media. 

 

 
 

Proiectul FAR surprinde creația a 12 fotografi de la 
noi și viziunea lor asupra arhitecturii și spațiului 
construit, propunând o incursiune generoasă în 
dimensiunea fotografiei arhitecturale, un domeniu 
emergent în peisajul cultural românesc și mai puțin 
cunoscut publicului nespecializat. Nu întâmplător, 
fotografii selectați sunt și arhitecți: Alexandru Crișan, 
Cosmin Dragomir, Vlad Eftenie, Laurian Ghinițoiu, 
Dacian Groza, Radu Malașincu, Andrei Mărgulescu, 
Ovidiu Micșa, Vlad Pătru, Ștefan Tuchilă, Arthur Țințu 
și Șerban Bonciocat. 

 
 

În paralel cu expoziția, care s-a desfășurat în 
perioada 23 iunie-1iulie, au avut loc două conferințe 
organizate în contextul acestui eveniment. Pe 25 
iunie, arhitectul și fotograful Vlad Pătru a susținut 
conferința „Imagine (RO) – Imagine (EN). Cât vedem 
din arhitectură?”, iar pe 30 iunie, Andrei Mărgulescu, 
asist. dr. arh. la Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” a susținut conferința 
„Certitudini, dileme și imagini”. 

Expoziția a readus în atenția publicului și albumul 
„FAR. 12 Fotografi de Arhitectură din România”, 
apărut în 2018 în colecția igloobooks și care cuprinde 
un decupaj relevant din creația fotografilor amintiți, 
precum și interviuri care întregesc profilul incon-
fundabil al fiecărui fotograf în parte. Albumul, care 
poate fi consultat la Centrul Multicultural, conține 
texte teoretice semnate de Augustin Ioan, Iosif Király 
și Dorin Ștefan, iar prefața îi aparține lui Françoise 
Pamfil. 
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CONCERT ALONE TOGETHER - ROMEO COZMA 
 
Sâmbătă, 12 iunie 2021, s-a desfășurat la Centrul 

Multicultural al Universității Transilvania ultimul 
eveniment Alone Together, care l-a avut în centru pe 
pianistul Romeo Cozma.  

 

 
 

Urmărit live pe Facebook de publicul fidel seriei și 
nu numai, Romeo Cozma a creat pentru aceștia o 
atmosferă cu note clasice, melancolice și, pe alocuri, 
jucăușe. La final, răspunzând întrebărilor adresate de 
directorul Centrului Multicultural, Adrian Lăcătuș, 
Romeo Cozma a vorbit despre importanța pe care o 
au în improvizația muzicală intuiția, starea de spirit, 
dar și locul și instrumentul la care cânți.  

Alone Together a constat într-o serie de concerte în 
care au evoluat șase dintre cei mai reprezentativi 
pianiști români de jazz improvizând solo – poate 
expresia absolută a muzicii de cameră – și răspun-
zând la întrebările adresate de curatorul seriei, 
pianistul Lucian Ban, de directorul Centrului 
Multicultural, Adrian Lăcătuș, sau de invitații noștri. 
Fiecare recital a fost filmat profesionist și înregistrat 
live și a fost transmis pe paginile de Facebook și 
YouTube ale Centrului Multicultural. 

 

 
 

Romeo Cozma a început studiul muzicii în cadrul 
Liceului de Arte „Octav Băncilă” din Iași și a urmat 
apoi cursurile Facultății de Compoziție, Muzicologie, 
Dirijat și Pedagogie Muzicală a Universității Naționale 
de Arte „George Enescu”. Aici s-a specializat în 
compoziție și pedagogie muzicală, avându-i ca 
îndrumători, printre alții, pe Vasile Spătărelu și Sabin 
Pautza. Doctor în muzică al Conservatorului ieșean, 
Romeo Cozma este primul muzician român cu 
doctorat în domeniul jazzului. Actualmente profesor 
universitar al Facultății de Interpretare, Compoziție și 
Studii Muzicale Teoretice, Romeo Cozma a fost 
inițiatorul și organizatorul catedrei de jazz și muzică 
ușoară din Universitatea Națională de Arte „George 
Enescu” din Iași.  
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