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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV - PENTRU AL DOILEA AN CONSECUTIV ÎN 
CLASAMENTUL INTERNAȚIONAL SHANGHAI 
 

 
 

În luna mai 2021 au fost date publicității rezultatele 
clasamentului internațional Shanghai (Global 
Ranking of Academic Subjects – GRAS) pe domenii, 
iar Universitatea Transilvania din Brașov se 
regăsește și în acest an în prestigiosul clasament.  

Clasamentul Shanghai  pe domenii include cele mai 
performante 500 de universități din lume pentru 
fiecare din cele 54 de domenii analizate. La domeniul 
Natural Sciences/ Physics, Universitatea Transilvania 
din Brașov se situează pe locul 401-500, alături de 
Universitatea de Vest din Timișoara. 

În acest an, doar opt universități româneşti au fost 
listate ca având criterii de performanță și cercetare 
ridicate în clasamentele Shanghai pe domenii, reu-
șind să atingă indicatorii stabiliți, respectiv: rezulta-
tele, calitatea și influența cercetării, colaborarea 
internațională și premii academice internaționale. Pe 
lângă Universitatea Transilvania din Brașov, dintre 

universitățile românești, în top se regăsesc și 
Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca, 
Universitatea din București, Universitatea de Vest, 
Universitățile de Medicină din Cluj, București și 
Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. 

GRAS 2020 este un clasament de renume 
internațional dezvoltat de compania Shanghai 
Ranking Consultancy. ShanghaiRanking a început să 
publice Academic Ranking of World Universities, 
după domeniile academice, începând cu 2009. 
Versiunea din acest an conține clasamente ale 
universităților din Științele Naturii, Inginerie, Științele 
Vieții, Științe Medicale și Științe Sociale. În total, mai 
mult de 1.800 dintr-un total de 4.000 de universități 
din 93 de țări și regiuni au fost clasificate astfel.  

Rezultatele complete pot fi accesate urmând link-ul: 
https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021.  

  
Sinteză realizată de Victor BRICIU, 

Biroul de Marketing și Imagine 
Sursă: www.unitbv.ro/stiri-si-evenimente 

Sursă foto: ShanghaiRanking 
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VIZITA DELEGAȚIEI ADUNĂRII PARLAMENTARE A FRANCOFONIEI 
 

În data de 25 mai 2021, delegația Adunării 
Parlamentare a Francofoniei (APF) a fost în vizită la 
Brașov, acolo unde a fost primită de rectorul și 
prorectorii Universității Transilvania din Brașov, 
această vizită făcând parte din Misiunea de 
consolidare a Francofoniei în România, desfășurată 
în perioada 23-26 mai 2021. 

 

 
 

Adunarea parlamentară a Francofoniei (APF) a fost 
reprezentată de oficiali francofoni, respectiv secre-
tarul general parlamentar, M. Jacques Krabal, de 
deputații Parlamentului Wallonia Bruxelles, alături de 
preşedintele Delegației Parlamentului României la 
APF, deputatul Florin-Alexandru Alexe, ministrul 
Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu şi deputat Simona 
Bucura-Oprescu, membră a Delegației Parlamentului 
României la APF. 

Cu această ocazie au avut loc mai multe vizite și 
întâlniri tematice la Braşov, ocazie importantă de 
evidențiere a dimensiunii Francofoniei în acest oraş. 
Astfel, seria de întrevederi a debutat cu o vizită la 
Airbus Helicopters România în cadrul căreia 
Directorul general, Georges Durdilly a susținut o 
scurtă prezentare a activității companiei, a 
obiectivelor inovatoare, precum şi a proiectelor 
comune pe care compania le are cu Universitatea 
Transilvania din Braşov, pentru ca studenții să aibă 
posibilitatea angajării în cadrul Airbus. 

Apoi, membrii delegației au avut o întrevedere cu 
preşedintele Consiliului Județean Braşov, Adrian Ioan 
Veştea şi cu prefectul județului Braşov, Mihai-Cătălin 
Văsii, în cadrul căreia au fost subliniate aspecte cu 
privire la importanța dimensiunii economice 
francofone în acest județ.  

 

 
 

La Universitatea Transilvania din Braşov, membrii 
delegației au avut ocazia de a discuta cu rectorul 
Universității, prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, cu 
reprezentanți ai universității brașovene şi ai Alianței 
Franceze la Braşov, care a împlinit în acest an 30 de 
ani de existență, precum şi cu Ion Ciolacu, Consulul 
onorific al Republicii Franceze la Braşov. Organizarea 
la nivel administrativ, universitar, lingvistic şi 
economic a fost realizată cu sprijinul Universității 
Transilvania din Braşov. 
 

Sinteză realizată de Victor BRICIU 
Biroul de Marketing și imagine  

Sursă: Adunarea Parlamentară a Francofoniei 
Sursă fotografii: Alianța franceză, 26 mai 2021 
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AFCO 2021 - AM REVENIT CU ÎNCĂ O EDIȚIE DE SUCCES! 
 

După un an de pauză, marți, 18 mai 2021, la 
Universitatea Transilvania din Brașov s-a organizat 
cea de-a IX-a ediție a evenimentului Absolvenții în 
fața companiilor – AFCO 2021 (http://afco.unitbv.ro). 
Evenimentul desfășurat la Aula Universității 
Transilvania a reunit studenți ai universității, 
profesori și reprezentanți ai mediului economic.  

 

 
 

Cei 368 de studenți înscriși (număr record, de la 
toate ciclurile de studiu – licență, master și doctorat) 
și-au prezentat în fața reprezentanților companiilor 
și a juriului, fie proiectele individuale de diplomă, fie 
alte proiecte (inclusiv proiecte de echipă), foarte 
concis – sub formă de poster, în cadrul celor 11 
secțiuni ale evenimentului.  

 

 
 

Reprezentanții companiilor prezente au avut 
posibilitatea să vizualizeze lucrările studenților, să 
dialogheze cu aceștia pe tema lucrării și să evalueze 
stadiul de interes și de pregătire al lor pentru 

domeniul/specializarea pentru care s-au pregătit. 
Mai mult, pentru o parte dintre studenții participanți, 
evenimentul a constituit un start către o apropiere 
reală de piața muncii.  

Asemănător celorlalte ediții și de această dată 
AFCO a avut un partener principal, respectiv OTP 
Bank. Alături de OTP Bank, au mai fost parteneri 
BCR, XPERI, Siemens, Kronospan Trading, LIAMED, 
NBHX Rolem, ENGIE România, Miele Tehnica, Canam 
Group, Rubico, NTT Data, Autoliv România. 

 

 
 

A IX-a ediție a evenimentului s-a încheiat cu gala 
de premiere AFCO 2021, la Aula Universității 
Transilvania, unde s-au acordat premii tuturor 
câștigătorilor secțiunilor. De asemenea, au fost 
acordate două premii speciale. Câțiva studenți de la 
Facultatea de Muzică a Universității Transilvania din 
Brașov au înveselit atmosfera, înainte și la finalul 
galei de premiere. 

Felicitări tuturor participanților și mulțumiri 
partenerilor, membrilor juriului și celor din comitetul 
de organizare. 
 

Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU – Prorector  
Din partea Comitetului de organizare - AFCO 2021 
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DUMITRU PRUNARIU -  40 DE ANI DE LA PRIMUL ZBOR AL UNUI ROMÂN ÎN SPAȚIUL COSMIC 
 

 
 

Universitatea Transilvania din Brașov a organizat, în 
data de 17 mai 2021, în Aula „Sergiu T. Chiriacescu” un 
eveniment prilejuit de Aniversarea a 40 de ani de la 
primul zbor al unui român în spațiul cosmic, cu 
participarea generalului dr. ing. Dumitru Dorin Prunariu, 
a dr. fiz. Marius Ioan Piso, președintele și directorul 
executiv al Agenției Spațiale Române (ROSA), a 
viceprimarului Sebastian Rusu și a prof. dr. ing. Ioan 
Vasile Abrudan, rectorul Universității Transilvania din 
Brașov. La eveniment s-au aflat printre participanți 
cadre didactice, cercetători, absolvenți și studenți din 
universitatea noastră.  

În 1981, Dumitru Dorin Prunariu a realizat o 
performanță deosebită, fiind primul român care a 
zburat în spațiul cosmic, al 103-lea cosmonaut/ 
astronaut din lume, iar România al 11-lea stat care a 
trimis un cosmonaut/astronaut în cosmos. 

 

 
 

Începând cu data de 14 mai 1981, în cadrul misiunii 
Soiuz 40 din programului spațial „Intercosmos”, 
Dumitru Dorin Prunariu a petrecut 7 zile, 20 de ore și 
42 de minute în spațiul cosmic.  

Cu ocazia evenimentului, rectorul universității, 
prof. dr. ing Ioan Vasile Abrudan, i-a înmânat 
diploma de excelență generalului dr. ing. Dumitru 
Dorin Prunariu, ca o recunoaștere a întregii activități 
profesionale, dar și a activității diplomatice și de 
promovare a zborurilor cosmice. 

 

 
 

În cadrul prelegerii, Dumitru Dorin Prunariu a 
prezentat, atât etapele pregătitoare pe care le-a 
parcurs până la efectuarea zborului, cât și activitățile 
desfășurate la bordul stației Saliut-6, iar la final a 
răspuns întrebărilor adresate de către participanții la 
eveniment.  

 

 
 

Dat fiind interesul manifestat de către participanți 
și numărul mare de persoane care au urmărit 
desfășurarea evenimentului în mediul online, se 
poate aprecia că a fost un eveniment reușit. 
 

Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA, 
Decanul Facultății de Inginerie tehnologică și 

management Industrial 
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BOGDAN MARIAN COLTAN, STUDENT LA FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MEDALIAT CU 
ARGINT LA EUROINVENT 2021 

Semiremorca utilitară dezasamblabilă realizată din 
piese printate 3D: o foloseşti să transporți lucrurile 
grele, pentru care nu ai nevoie, totuşi, de un camion, 
după care o desfaci şi o depozitezi unde ai loc: în 
pivniță, în boxa de la bloc. Nici nu-ți mai faci griji 
pentru locul de parcare.  

 

 
 

Este, pe scurt, conceptul propus de Bogdan Marian 
Coltan, student la Facultatea de Inginerie mecanică, 
programul de masterat Simulare și testare în 
inginerie mecanică, la competiția Euroinvent 2021, 
desfăşurată, recent, la Iaşi.  

 
 

 
 

A fost şi premiat pentru aceasta, cu argint. Ediția 
din acest an s-a desfăşurat online, astfel că 
participanții şi-au prezentat proiectele şi invențiile 
prin intermediul unui poster şi a unui discurs susținut 
de la distanță. 

 
        

 
 

„Ideea a pornit de la o discuție cu profesorul 
îndrumător, șef lucrări dr. ing. Marius Nicolae Baba 
de la Departamentul de Inginerie Mecanică 
(colectivul de Rezistența materialelor); totul a pornit 
de la calculul dimensional şi diferite materiale de 
remorcă utilitară. Scopul nostru era să calculăm şi să 
facem o dimensionare pe materiale compozite, să 
vedem cum influențează masa proprie sau 
durabilitatea materialului. Având în vedere că sunt la 
masterul de Simulare şi testare în inginerie 
mecanică, acest lucru mi-a permis să lucrez cu 
pachete software furnizate de Siemens Industry 
Software Brașov, și să dezvolt conceptul de remorcă 
utilitară realizată din materiale compozite, în direcția 
unei semiremorci cu posibilitate de dezmembrare, 
posibilitate de extindere laterală, cu o masa proprie 
relativ uşoară, 60-80 kg și cu o posibilitate de 
transport de 750 de kilograme”, a explicat 
masterandul Bogdan Marian Coltan. 

Conceptul este pentru remorca realizată din piese 
printate 3D. Deocamdată, remorca dezasamblabilă 
este doar un concept, ce va intra în simulări şi pe alte 
materiale. Pentru a deveni realitate, trebuie analizat 
cât de fezabil este proiectul. 

Expoziția europeană de creativitate şi inovație, 
Euroinvent 2021, a adunat lucrări de la peste 39 de 
universități și instituții de cercetare ori companii 
private. 
 

Șef lucrări dr.  Marius Nicolae BABA 
Facultatea de Inginerie mecanică 
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O NOUĂ EDIȚIE A CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE „INCLUSIVE AND SUSTAINABLE ECONOMIC 
GROWTH. CHALLENGES, MEASURES AND SOLUTIONS” 2021  
 

În 27 mai 2021 Facultatea de Științe economice și 
administrarea afacerilor a fost gazda unei noi ediții a 
Conferinței internaționale „Inclusive and Sustainable 
Economic Growth. Challenges, Measures and 
Solutions” (ISEG) 2021, organizată împreună cu 
Institutul de Prognoză Economică (IPE) din cadrul 
Institutului Național de Cercetări Economice al 
Academiei Române.  

 

 
 

Seria conferințelor ISEG a pornit din anul 2014 prin 
lansarea unei teme comune din partea universității 
brașovene și a Institutului de Prognoză Economică în 
domeniul creșterii economice durabile, incluzive și 
inteligente. De-a lungul timpului, diferite modele de 
creștere și dezvoltare au fost implementate în 
întreaga lume, cu efecte pozitive directe și secundare 
asupra multor aspecte economice, sociale, 
demografice și politice ale vieții comunității.  

Mai mult, conceptul de creștere economică are 
propria sa evoluție continuă în ceea ce privește 
definirea dimensiunilor și fațetelor. Prin urmare, noi 
cercetări sunt întotdeauna solicitate în scopuri 
politice, pentru a surprinde această dinamică 

continuă în ceea ce privește definiția, măsurarea și 
implicațiile creșterii economice în diferite zone 
geografice.  

 

 
 

Lucrările conferinței, susținute online, au constituit 
un prilej de dezbateri pe teme economice de mare 
actualitate, în cadrul unor secțiuni tematice, dintre 
care enumerăm: Economia aplicată, Econometrie, 
Management, Finanțe, Marketing.  

Considerăm că această ediție a conferinței ISEG a 
reprezentat un succes, în primul rând din punct de 
vedere al calității științifice a lucrărilor susținute, fapt 
pentru care așteptăm cu mult interes ediția 
următoare a conferinței. 

Detalii privind desfășurarea acestui eveniment pot 
fi obținute accesând linkul: https://iseg.unitbv.ro/.  

 
Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU 

Facultatea de Științe economice și administrarea 
afacerilor 

 
∎ CUPRINS 

 
  

https://iseg.unitbv.ro/


 

 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE PSIHOLOGIE INDUSTRIAL-ORGANIZAȚIONALĂ „HORIA D. 
PITARIU” 
 

A XXI-a  ediție a Conferinței Naționale de Psihologie 
Industrial-Organizațională „Horia D. Pitariu” a avut loc 
în perioada 27-29 mai 2021, evenimentul fiind 
organizat online de Asociația de Psihologie Industrială şi 
Organizațională (APIO) și Facultatea de Psihologie și 
științele educației (Universitatea Transilvania din 
Brașov). Ajunsă la a XXI-a ediție, conferința APIO este 
unul dintre cele mai importante evenimente de acest tip 
din România, atât pentru cercetători, cât și pentru 
practicieni, fiind o oportunitate excelentă pentru toți 
membrii și simpatizanții APIO de a se întâlni într-un 
mediu relaxant și stimulativ, care încurajează discuțiile 
profesionale și schimburile de bune practici.  

Tema principală a acestei ediții a fost Oameni și 
organizații – reziliența în situații de criză. Continuând 
tradiția conferințelor APIO, au fost oferite practicienilor 
și viitorilor practicieni o serie de workshop-uri de 
formare a competențelor profesionale relevante pentru 
domeniul psihologiei resurselor umane: Strategii de 
monitorizarea a sănătății în muncă și de diminuare a 
riscului de epuizare (burnout) în situații de criză (Prof. dr. 
Constantin Ticu), Introducere în R pentru științe sociale 
(Dr. George Gunnesch-Luca), Factori de vulnerabilitate 
și factori de reziliență in procesul de luare a deciziei sub 
stres: aplicații clinice și operaționale (Dr. Vasile 
Marineanu), Analiza instrumentelor psihometrice 
utilizate în evaluările specifice psihologiei muncii și 
organizaționale/ psihologiei transporturilor, din 
perspectiva calităților psihometrice ale acestora (Lector 
dr. Ciprian Răulea și dr. psih. Alexandru Găianu), 
Executive coaching mastery: cum să ajutăm managerii 
să își mărească performanța și să facă față incertitudinii 
(Drd. Andreea Nicolau).  

Invitații speciali ai ediției din acest an au abordat teme 
de mare interes pentru domeniul organizațional în 
context  actual: prof. Kai Ruggeri (Columbia University) - 
Positive deviance and reducing economic inequality: A 
role for organizational psychology,  prof. Rolf van Dick 
(Goethe University) - The social identity approach to 
effective leadership, prof. dr. Christian Dormann 
(Johannes Gutenberg-University) - Vicious circles in 
work stress and burnout.  

Subiecte actuale de analiză au fost abordate și în 
cadrul panelului de dezbateri Leadership feminin în 
situații de criză, organizat de către lector dr. Lavinia 
Țânculescu-Popa și lector dr. Oana Fodor, ale căror 
invitate (Mirela Iordan - Country Manager Pfizer 
România, Simin-Aysel Florescu - șeful clinicii și 
Managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. 
Victor Babeș” București, Cosmina Marinescu - Director 
General KRUK România,  Andreea Vlănțoiu - Head of 
Data Protection Wordwide Independent Lawyers 
League și Project Leader Brand de Țară: „Romania, Your 
Privacy Paradise") au adus în discuție principalele 
provocări pe care pandemia le-a pus în fața liderilor și 
modalități  eficiente de abordare. Schimburile de idei de 
cercetare și de bune practici validate științific au fost 
realizate în cadrul  sesiunilor de  comunicări științifice, 
fiind prezentate în acest an peste 25 de lucrări.  

Feedback-ul participanților a fost unul pozitiv, fiind 
apreciate în mod deosebit calitatea științifică ridicată 
a evenimentului, organizarea eficientă, implicarea 
specialiștilor de renume pentru psihologia organiza-
țională din România și din străinătate, chiar și în 
format virtual.   

Prin organizarea acestui eveniment, APIO și PSE au 
contribuit la dezvoltarea și diseminarea de noi idei și 
abordări în domeniul psihologiei organizaționale, la 
consolidarea comunității APIO și a expertizei sale, 
ajutându-i pe toți cei interesați de acest domeniu să își 
îmbogățească experiența în activitățile lor academice și 
profesionale. 

 

Conf. dr.  Ana-Maria CAZAN,  
Facultatea de Psihologie și științele educației 

 

∎ CUPRINS 
 



CÂȘTIGĂTOAREA CONCURSULUI DE PROIECTE DE IDENTITATE VIZUALĂ „ISTORIA 
DREPTURILOR OMULUI ESTE POVESTEA OMENIRII”, STUDENTĂ LA UNITBV 
 

 
 

În data de 5 mai 2021, Ministerul Afacerilor 
Externe a anunțat prin Centrul de presă al 
ministerului că lucrarea realizată de Andrada Elena 
Popescu, studentă a Facultății de Sociologie și 
comunicare din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov, la programul de studii Media digitală, anul III 
a fost desemnată câștigătoare a concursului de 
proiecte de identitate vizuală „Istoria drepturilor 
omului este povestea omenirii”. 

 

 
 

Proiectul câștigător va fi utilizat în cadrul campaniei 
de promovare a candidaturii României pentru un nou 
mandat de membru în Consiliul ONU al Drepturilor 
Omului (mandatul 2023-2025). Identitatea vizuală 
pentru promovarea candidaturii a fost selectată în 
urma unui concurs public de proiecte, derulat de MAE 

în perioada 25 februarie – 5 mai 2021 şi care s-a 
adresat studenților români din țară şi străinătate. 

Proiectul de logo declarat câștigător a răspuns cel 
mai bine celor trei criterii avute în vedere de comisia 
de evaluare: mesajul promovat, relevanța și expresi-
vitatea din perspectiva tematicii drepturilor omului; 
originalitatea propunerii; elemente de tehnică și stil. 
Autoarea logo-ului menționează, în conceptul trans-
mis, că a mizat pe simbolistica puternică a cercului, 
care reprezintă „mișcarea eternă, perfecțiunea, 
absolutul, neavând un început sau sfârșit” și că a 
inclus, în același timp, simbolul porumbelului, care 
semnifică libertatea și pacea. 

Din juriul concursului au făcut parte: Antonio-
Roberto Momoc, decan al Facultății de Jurnalism și 
Științele Comunicării (Universitatea din București), 
președinte al comisiei de jurizare, Simona Stanciu 
Antonescu, lector universitar doctor, Universitatea 
Națională de Arte București, Andrei Țărnea, director 
general al Departamentului Comunicare și Diplomație 
Publică, Ministerul Afacerilor Externe, Dragoș Hotea, 
director al Direcției Drepturile Omului, Protecția 
Minorităților și Consiliul Europei, Ministerul Afacerilor 
Externe și Theodora-Magdalena Mircea, șef birou, 
Biroul de informare MAE, Ministerul Afacerilor 
Externe. 
 

Sinteză realizată de Victor BRICIU 
Biroul de Marketing și imagine  

Sursă text și foto 1: 
 Centrul de presă al Ministerului Afacerilor Externe 

Credit foto 2: Andrada Elena POPESCU 
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ZIUA EUROPEI ȘI CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE SĂRBĂTORITE 
LA BRAȘOV 
 

Ziua Europei și Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene au fost celebrate la Brașov, 
duminică, 9 mai 2021, printr-un eveniment maraton 
organizat de Universitatea Transilvania din Brașov în 
cadrul proiectului Europe for Citizens TELL- TElling 
the story, Learning from Listening. Proiectul, care 
aduce împreună participanți din Italia, România, 
Slovenia, Grecia și Polonia, urmărește sensibilizarea 
tinerilor la experiențele istorice europene legate de 
încălcarea drepturilor omului și intoleranță.  

 

 
 

Prima parte a evenimentului s-a desfășurat online. 
Participanții au fost întâmpinați de prof. dr. med. 
Liliana Rogozea, Prorectorul cu relații publice al 
Universității Transilvania din Brașov, care a prezentat 
concis universitatea și a semnalat complexitatea 
discuțiilor despre drepturile omului în context 
pandemic. În continuare, prof. dr. Gabriela Rățulea a 
pus în evidență principalele momente din istoria 
impunerii drepturilor omului în Europa, apoi 
partenerii din proiect și invitații lor au participat la o  
masă rotundă cu tema Why we need the EU Charter? 

Invitata Universității Transilvania a fost Astrid 
Hamberger, coordonatoarea Centrului de Integrare 
pentru Migranți Brașov. Partea a doua a 
evenimentului s-a desfășurat în paralel online și 
offline. Online a avut loc o dezbatere despre 
intoleranță, pornind de la studiile de caz prezentate 
de partenerii din proiect.  

 

  

 
 

Partea offline a evenimentului s-a derulat cu 
participarea unui grup de elevi de la colegiile 
naționale „Doctor Ioan Meșotă” și „Iohannes 
Honterus” și studenți, români (de la Facultatea de 
Sociologie și comunicare) și străini (de la Facultatea 
de Inginerie electrică și știința calculatoarelor). 
Împărțiți în echipe mixte, aceștia au fost invitați să 
realizeze în oraș scurte filme despre drepturile 
omului și să își prezinte, la finalul evenimentului, 
realizările.  

Echipa brașoveană a proiectului TELL este alcătuită 
din prof. dr. Elena Helerea (FIESC), lector dr. Laura 
Leluțiu (FIESC), prof. dr. Gabriela Rățulea (FSC), conf. 
dr. Florin Nechita (FSC) și lector dr. Daniela Sorea 
(FSC). Evenimentul din 9 mai 2021 este prima dintre 
activitățile programate a se desfășura în cadrul 
proiectului la Brașov. 

 

Lector dr. Daniela SOREA 
Facultatea de Sociologie și comunicare 
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ALINA BERCU ŞI GABRIEL SIN – RECITAL VOCAL-INSTRUMENTAL 
 

Data de 27 mai 2021 marchează un nou eveniment 
emblematic pentru profilul elitist al Stagiunii de 
Concerte a Universității Transilvania din Braşov. 
Acest eveniment a adus pe scena Aulei Universității 
doi artişti excepționali într-un recital vocal-
instrumental însuflețit de acea prospețime specifică 
spiritelor tinere, perpetuu eflorescente. Este vorba 
despre pianista Alina Bercu şi tenorul Gabriel Sin, 
originar din Hong Kong.  

Alina Bercu a susținut recitaluri şi concerte pe 
numeroase scene renumite pentru exigența standar-
delor de performanță la nivel internațional, precum 
Carnegie Hall din New York, Tonhalle Zürich sau 
Opera de Stat din Viena. 

 

 
 

Înregistrările sale pentru casele de discuri Fuga Liberă 
Bruxelles, arte.tv sau medici.tv au fost premiate cu 
distincțiile Golden Label și Clé d’or, iar, în noiembrie 2020, 
peste 40.000 de spectatori au putut să o urmărească 
live, într-o înregistrare prilejuită de inaugurarea 
Humboldt Forum din Berlin. De asemenea, este prima 
pianistă care a susținut la noi în țară, într-o serie de şase 
recitaluri distribuite pe parcursul anilor 2018-2020, 
integrala sonatelor pentru pian de L. van Beethoven. 
Alina Bercu a interpretat în cadrul recitalului din 27 mai 
binecunoscuta lucrare a lui Mussorgski, Tablouri dintr-o 
expoziție, în aranjamentul lui Vladimir Horowitz.  

Pregnanța elementului de virtuozitate pe parcursul 
desfăşurării acestei plimbări imaginare, pe care 
Mussorgski ne-o propune, conferă suitei o poziție de 
autoritate în rândurile marelui repertoriu pianistic. Cele 
zece secțiuni inspirate din tablourile lui Viktor Hartmann 
şi cele cinci interludii (Promenada) au fost prezentate 
într-o manieră impecabilă din punct de vedere tehnic.  

În plus, energia şi disponibilitatea afectivă spre 
impersonare ale pianistei Alina Bercu au denotat un 
înalt potențial empatic, precum şi o cunoaştere 

consistentă la nivel muzical-ştiințific a fundamentului 
intelectual propriu lucrării.   

Tenorul Gabriel Sin cuprinde în repertoriul său o 
paletă stilistică vastă, de la madrigaluri renascentiste 
până la muzică vocală contemporană.  

 

 
 

A colaborat cu dirijori precum Thomas Hengelbrock, 
Hans-Christoph Rademann, Ivor Bolton, Howard 
Arman ş.a. şi cu ansambluri corale de elită din Europa, 
printre care Balthasar-Neumann Choir şi International 
Bach Academy. În calitate de solist, a avut prilejul de a 
concerta alături de ansambluri baroce de notorietate, 
printre care Ensemble Zimmermann sau Camerata 
Øresund.  

Gabriel Sin a ales pentru concertul din 27 mai cinci 
lieduri de Franz Schubert (Fischerweise D. 881, Seligkeit 
D. 433, Frühlingsglaube D. 686, Ave Maria D. 839, 
Ganymed D. 544) şi cinci lieduri de Robert Schumann 
(Wenn durch die Piazetta op. 25 nr. 18, Du bist wie eine 
Blume op. 25 nr. 24, Waldesgespräch op. 39 nr. 3, Auf 
einer Burg op. 39 nr. 7, Widmung op. 25 nr. 1) – un 
program coerent, frumos integrat, în care cei doi 
compozitori comunică unul cu celălalt, cel mai direct 
exemplu fiind materialul tematic comun dintre Ave 
Maria D. 839 şi postludiul de la Widmung op. 25 nr. 1, 
un omagiu pentru Clara Schumann. Vocea tenorului 
Gabriel Sin a indus, prin bogata sa paletă de culori şi 
inflexiuni pusă în valoare de o fundație tehnică 
incontestabilă, o senzație aparte, aproape sinestezică.  

Colaborarea dintre cei doi artişti pe scena Aulei 
Universității, o sinergie tangibilă, caracterizată de 
candoare şi desăvârşire, a suscitat publicului braşovean 
şi nu numai câteva dintre afectele profund omeneşti 
care determină elementele de frumuseţe a existenței şi, 
în ultimă instanță, de efervescență a vieții. 

 

Drd. Magdalena LAZĂR 
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„DE VORBĂ CU...” 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 este, fără îndoială, ,,De vorbă cu...”, un 
format de emisiune radio prin care ne dorim invitarea 
reprezentanților Universității Transilvania din Brașov 
și a altor personalități din diferite domenii de 
activitate care fac lucruri deosebite.  

 

 
 

Mai întâi voi menționa întâlnirea din 13 mai, având 
ca temă de discuție ideile din spatele proiectelor „Fii 
în centru!”. Astfel, venind în întâmpinarea 
evenimentului AFCO din acest an care a avut loc pe 
18 mai, am avut ca invitați în studioul Radio Campus 
Transilvania o parte din membrii echipelor proiectului 
„Fii în centru!”: Cristina Adochițe - coordonator al 
echipei „MED-ACCES”, Carolina Stratu - membru al 
echipei „VIZUAL-LIFE” și Nicoleta Ciubotaru - 
coordonator „DigiEdu”. Dorința de schimbare stă la 
baza fiecărui proiect, astfel căutarea de noi soluții, 
materiale s-a pus în practică. În plus, este necesar să 
punem dorințele studenților pe primul loc.  

Pe parcursul discuției am extras o întrebare extrem 
de ofertantă. Munca de cercetare este pentru toată 
lumea? Ei bine, nu. Este nevoie de foarte multă 
muncă, perseverență și documentare. Pasiunea și 
dorința de a face ceva măreț pentru studenți stau la 
baza întregului proiect. Totodată, este bine să 
cunoști domeniul pe care-l alegi, să tatonezi terenul 
până când ești sigur de alegerea pe care o faci. Să nu 

uităm de cele două aspecte importante: munca și 
perseverența continuă. 

 

 
 

Altă săptămână, altă provocare! În 27 mai le-am 
avut alături de noi în studioul Radio Campus 
Transilvania, din partea AIESEC, pe Iulia Tempea, 
Vicepreședinte Incoming Global Volunteers și pe 
Anca Maria Palade, Vicepreședinte Finance and 
Legality, de la care am aflat ce este AIESEC și ce 
înseamnă să faci parte dintr-o organizație. AIESEC 
este o asociație studențească globală, non-guverna-
mentală, independentă, condusă de studenți sau 
proaspăt absolvenți ai unei instituții de învățământ 
superior. AIESEC este prezentă în 127 de țări și 
teritorii și are ca scop dezvoltarea abilităților de 
leadership ale membrilor săi. Organizația se bazează 
pe trei mari programe: Global Citizen, Global Talent și 
Global Entrepreneurs. Atât Global Talent, cât și 
Global Entrepreneurs promit participanților dezvol-
tare personală și profesională într-un mediu 
multicultural. AIESEC oferă tinerilor experiențe de 
dezvoltare personală prin oportunități și stagii 
internaționale de practică sau voluntariat și acces la 
un spațiu de învățare în context internațional. 

 
Arina-Codrina TACU,  

Radio Campus Transilvania  
Studentă anul II, Comunicare și relații publice 
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  Conf.dr. Ioana CHIȚU 
  
 


