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Elitele se formează și în școală.  
Acest nou număr al Newsletter-ului Universității 

Transilvania din Brașov este un adevărat catalog de 
prezentare a celor mai valoroși studenți brașoveni, a celor 
care sunt șefii de promoție din anul universitar 2020-
2021, prin relatările lor personale. 

Cei mai buni absolvenți ai universității noastre se prezintă 
evocând cunoștințele științifice și profesionale acumulate pe 
parcursul anilor de studenție în raport cu exigențele 
profesionale ale carierei pe care doresc să o urmeze și pentru 
care s-au pregătit.  

Această performanță, de a fi prima/ primul într-o 
generație în care competiția a fost, cel mai probabil, foarte 
acerbă într-un context de neimaginat până anul trecut, 

este dovedită de mediile de absolvire și valorificarea 
cunoștințelor din anii facultății, atât din punct de vedere 
personal, cât și profesional. 

Numărul studenților de elită ai universității este însă, 
suntem convinși mult mai mare, iar de-a lungul 
următorilor ani, catalogul elitelor de la UNITBV pe care l-
am inaugurat în 2020 va fi din ce în ce mai mare. 

Le urăm tuturor mult succes în viitor și o carieră 
strălucită în domeniul tocmai absolvit. 
 

Prof. dr. med. Liliana ROGOZEA,  
Prorector cu relații publice 

 

Conf. dr. Victor BRICIU, 
Biroul de marketing și imagine 
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TITUS ANDREI CALEN – Media 9,82 
 

 
Mă numesc Titus Andrei Calen și recent am absolvit 

Facultatea de Inginerie Mecanică a Universității 
Transilvania din Brașov, în cadrul specializării 
Automotive Engineering.  

M-am născut în Brașov, iar când nu mergeam cu 
familia și cu prietenii în drumeții, eram toată ziua pe 
afară, pe Dealul Melcilor, unde am copilărit. Am 
terminat învățământul primar, cel gimnazial și liceal la 
„Johannes Honterus”, iar apoi am plecat la Cluj, la 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, de unde m-am 
întors după un semestru, din motive personale. După 
un an sabatic, am început studiile în cadrul 
universității noastre. Mereu am încercat să mă implic 
în cât mai multe activități extracurriculare, ca 
Formula Student și diferitele concursuri organizate 
de Renault, dar când aveam timp liber și nu eram 
plecat prin munți, lucram la proiectele mele 
personale. Am restaurat Dacia bunicului, care zăcea 
într-un garaj din anii‚’90, întrețin o motocicletă din 

anii ’70, și momentan restaurez o Alfa Romeo din 
1982.  

Al doilea hobby al meu, care menține tema 
„vechiturilor”, este fotografia pe film. Oriunde merg, 
am cel puțin un aparat cu mine. Principiul meu a fost să 
mențin un echilibru între activitatea universitară și viața 
personală, și chiar dacă a trebuit să fac niște sacrificii, 
consider că într-un final am reușit să mă bucur de 
acești ani. 

Mai departe, voi urma un program de masterat în 
Suedia, în cadrul Royal Institute of Technology din 
Stockholm, axat pe vibrații mecanice și acustică. Sper 
să mă întorc în țară, pentru că sigur o să-mi fie dor 
de prieteni, de familie și de munți, dar plec cu mintea 
deschisă, și voi vedea încotro mă împinge vântul. 

 
Titus Andrei CALEN 

Șef promoție Facultatea de Inginerie mecanică 

 
∎ CUPRINS

 
  



BOGDAN IONUȚ POPA – Media 9,81 
 

 
 

Mă numesc Bogdan Ionuț Popa, sunt născut în 
orașul Buzău în data de 10 octombrie 1997. Sunt 
absolventul Facultății de Inginerie tehnologică și 
management industrial, specializarea Tehnologia 
Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov.   

Dorința de aprofundare a cunoștințelor din 
domeniul prelucrărilor prin așchiere m-a împins să 
aleg această frumoasă specializare. În decursul celor 
patru ani de studii, am întâlnit persoane minunate ce 
m-au sprijinit în diferitele activități desfășurate în 
facultate (concursuri, sesiuni de comunicări știin-
țifice, etc.); mai mult decât atât, pot spune că eu, în 
acești ani de studiu m-am format ca om, dar mai ales 
ca viitor inginer.  

În 2016 am absolvit Liceul Tehnologic „Henri 
Coandă” din Buzău ca șef de promoție, și iată, în 

2021 am reușit să duc tradiția mai departe obținând 
titlul de șef de promoție pe facultate. Mai departe îmi 
doresc să continui la master, specializarea Ingineria 
Fabricației Inovative, iar mai apoi să urmez studiile 
doctorale în domeniul ingineresc. 

 
Le mulțumesc tuturor profesorilor pentru 

cunoștințele transmise, pentru sfaturile și sprijinul 
oferit, pentru că dumnealor le datorez o parte 
importantă din formarea mea. 

 
Bogdan Ionuț POPA  

Șef promoție  Facultatea de Inginerie 
tehnologică și management industrial 

 
∎ CUPRINS 

 

  



ELENA SIMONA IVAN – Media 9,38 
 

 
 

Mă numesc Elena-Simona Ivan, născută în orașul 
Mizil din județul Prahova și am ajuns la Brașov în 
2017, după absolvirea liceului tehnologic „Tase 
Dumitrescu” din Mizil. Fără speranțe prea mari, m-am 
înscris la specializarea Inginerie economică în 
domeniul mecanic din cadrul Facultății de Știința și 
ingineria materialelor. Din toamna acelui an a început 
un nou capitol din viața mea, o etapă pe care am 
trăit-o la maxim. Am reușit să mă bucur de viața de 
student căminist, de petrecerile din sesiune, de 
stresul și emoțiile din ziua examenelor, de tot ce 
înseamnă studenție. Este o etapă care trebuie trăită 
de orice tânăr absolvent de liceu.  

Pe parcursul celor patru ani de facultate am 
dobândit cunoștințe importante din două domenii, 
atât cunoștințe economice, cât și cunoștințe 

inginerești. Din acest motiv vreau să le mulțumesc 
profesorilor pentru toată dedicarea și răbdarea pe 
care au avut-o cu noi, pentru că au reușit să ne 
îndrume și să ne lumineze calea.  

Îmi voi continua studiile tot în cadrul Facultății de 
Știința și ingineria materialelor, în cadrul programului 
de masterat Ingineria și managementul materialelor 
avansate.  

 
Elena Simona IVAN – Șef promoție 

Facultatea de Știința și ingineria materialelor 

 
∎ CUPRINS 

 

 

  



MARIANA DANI – Media 9,38 
 
 

 
 

Mă numesc Mariana Dani și am absolvit Facultatea de 
Știința și ingineria materialelor, în cadrul programului de 
studii Ingineria Securității în Industrie.   

Vin de la Vama Buzăului, o comună aflată în 
apropierea Brașovului, dintr-o familie simplă, aș putea 
spune, dar foarte iubitoare care m-a susținut de fiecare 
dată în tot ceea ce mi-am propus să fac. Sunt o 
persoană plină de viață, care de fiecare dată găsește un 
motiv să zâmbească sau să spună o glumă.  

La momentul la care mi-am ales facultatea, nu știam 
cu exactitate ce presupune acest domeniu, gândul meu 
inițial fiind să mă înscriu la facultatea de arte pentru a-
mi urma pasiunea. Am fost o fire creativă de când mă 
știu, iubind tot ce ține de artă, de la desen, la muzică și 
teatru.  

Le-am încercat pe toate și am adorat fiecare secundă 
în care îmi exprimam ideile pe hârtie sau pe scenă, 
aducând bucurie celor din jur, chiar dacă terminasem un 
profil real, și anume Matematică – Informatică, la Liceul 
teoretic „Mircea Eliade” din Întorsura Buzăului. Însă, 
după acești patru ani, am realizat că Dumnezeu mi-a 
ghidat pașii exact acolo unde trebuie. Ingineria a ajuns 
să mă fascineze și simt că acest domeniu mi se 
potrivește ca o mănușă, fiind o persoană atentă la 
detalii și care tinde să aibă mereu grijă de cei din jur. Pe 
parcursul anilor de studiu, mi-am îmbogățit bagajul de 
cunoștințe cu foarte multe lucruri noi și nu pot decât să 
le mulțumesc profesorilor minunați cu care am lucrat. 

Mereu m-au determinat să muncesc mai mult și mi-
au oferit tot sprijinul de care am avut nevoie. Totodată, 
mă bucur că am avut ocazia de a participa și la un stagiu 
de practică în care am trăit experiența de inginer în 
securitatea muncii „pe viu”, rămânând cu multe lecții 
învățate de acolo.  

De asemenea, la evenimentul AFCO mi-a făcut 
plăcere să prezint problema pe care am tratat-o în 
cadrul licenței, și anume combaterea zgomotului 
industrial cu ajutorul carcaselor fonoizolante. Voi 
aprofunda studiile pe această temă în cadrul 
programului de master și sunt foarte entuziasmată de 
acest lucru.  

A fost o onoare să aflu că sunt șefă de promoție și 
sunt recunoscătoare tuturor oamenilor frumoși din 
viața mea care mi-au fost întotdeauna alături și au avut 
încredere în mine. Totodată, mă bucur de faptul că 
munca mea din ultimii ani a fost răsplătită.  

În final, pot spune că prin muncă, ambiție și 
perseverență putem ajunge mereu acolo unde ne 
propunem. Nu va fi ușor și sigur vor exista și unele  
sacrificii, însă în final va merita să fac tot acest efort. 

 
Mariana DANI  

Șef promoție Facultatea de Știința și ingineria 
materialelor 

 
∎ CUPRINS 

 

  



ANDREEA BIANCA POPESCU – Media 9,97 
 

 
M-am născut acum 23 de ani, de Ziua Educației, în 

orașul Constanța. Încă de mică am realizat că 
motorul vieții mele este cunoașterea. Fără a 
manifesta o înclinație spre un anumit domeniu și fără 
a avea pasiuni specifice, am fost atrasă mereu de tot 
ceea ce este nou. 

În timpul studiilor gimnaziale, atât cadrele didac-
tice, cât și părinții m-au îndrumat spre pregătirea 
multidisciplinară. Literatură, istorie, biologie, 
matematică – toate m-au atras în mod egal și pe 
toate le-am studiat cu aceeași dedicare. Alegerea 
unui profil de studiu la finalul clasei a VIII-a a fost 
extrem de dificilă pentru că încă nu știam care este 
domeniul în care pot să îmi ating potențialul maxim. 
Am ales specializarea „științe ale naturii” deoarece 
am considerat că îmi poate oferi cele mai multe 
oportunități în viitor, iar această decizie s-a dovedit a 
fi cea corectă. În timpul studiilor liceale am avut parte 
de aceiași profesori implicați, care m-au făcut să 
înțeleg că a nu avea înclinații spre o anumită materie 
nu este un dezavantaj. Astfel, am îmbrățișat 
interdisciplinaritatea și am participat de-a lungul 
celor patru ani la olimpiade și concursuri din cele mai 
variate domenii, iar, la final, am absolvit ca șefă de 
promoție profilul ales, în cadrul Liceului Teoretic 
„Lucian Blaga” din Constanța.  

Am ales să îmi continui studiile în cadrul Facultății 
de Inginerie electrică și știința calculatoarelor, la 
specializarea Automatică și Informatică Aplicată, 
anticipând oportunitatea de a îmbina ingineria și 
programarea calculatoarelor cu alte domenii.  

În primul semestru am fost puțin confuză și 
nesigură de decizia făcută. Nu știam dacă o să pot 
ține pasul cu toate științele inginerești, noi pentru 
mine, dar încă din anul întâi am cunoscut profesori 
care au avut încredere în mine, poate mai mult decât 
am avut eu însămi. Ei m-au inspirat să muncesc mai 
mult și să mă autodepășesc constant, iar faptul că 
am absolvit facultatea în calitate de șefă de 
promoție, nu cred că este altceva decât dovada că 
aceste eforturi comune au dat roade.  

Încă din anul al doilea am început să descopăr 
tainele inteligenței artificiale, iar în perioada ce a 
urmat am avut oportunitatea să mă implic în 
proiecte, în cadrul cărora astfel de tehnici sunt utili-
zate în aplicații din domeniul medical. Observând 
îngrijorările cu privire la confidențialitatea infor-
mațiilor personale atunci când sunt utilizate în astfel 
de aplicații, am devenit interesată de tehnicile de 
asigurare a securității datelor. În acest fel s-a 
conturat tema proiectului meu de diplomă, care a 
avut ca obiectiv integrarea tehnicilor de criptare și de 
inteligență artificială în aplicații din medicina perso-
nalizată. În continuare, îmi doresc să mă specializez 
în domeniul securității informatice. 
 

Andreea Bianca POPESCU  
Șef promoție 

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor 

 
∎ CUPRINS 

 



LUCIAN–ALEXANDRU TARBĂ – Media 9,97 
 

 
 

Mă numesc Lucian-Alexandru Tarbă și sunt 
proaspăt absolvent al Facultății de Inginerie electrică 
și știința calculatoarelor, specializarea Calculatoare. 
La 26 martie 1998 m-am născut în Câmpulung 
Muscel, județul Argeș, iar ciclul primar și cel 
gimnazial le-am urmat la Școala Gimnazială „Iosif 
Catrinescu” din Dragoslavele. Încă de mic am fost 
pasionat de sporturile de echipă, astfel, împreună cu 
colegii mei, am reușit să obținem locul V la nivel 
național, de două ori, la olimpiada de handbal. Totuși, 
principalul meu hobby a rămas fotbalul. 

În ceea ce privește studiile liceale, am fost elev al 
Colegiului Național „Dinicu Golescu” din Câmpulung 
Muscel, profilul real, Matematică-Informatică. În 
această perioadă, am fost atras de rezolvarea 
problemelor de orice fel, începând cu cele de 
matematică și informatică, până la cele care apăreau 
pe calculator, din varii motive. Așadar, am ales 
specializarea Calculatoare, deoarece este domeniul în 
care nu scapi niciodată de probleme. Pe durata celor 
4 ani, la fiecare materie de domeniu, am încercat să 

înțeleg modul în care funcționează lucrurile și care 
este scopul pentru care au fost dezvoltate. Pe viitor 
intenționez să urmez un program de masterat în 
cadrul aceleiași facultăți, fiind deschis la noi provocări 
și oportunități. 

Le sunt recunoscător părinților, care au fost alături 
de mine în tot acest timp, pentru tot sprijinul acordat, 
atât din punct de vedere moral, cât și financiar. De 
asemenea, le sunt recunoscător profesorilor, care 
de-a lungul timpului au fost un exemplu pentru 
studenți și de la care am putut acumula o mulțime de 
principii de viață, de etică și de profesionalism. 

 
Lucian Alexandru TARBĂ  

Șef promoție  
Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor 

 
∎ CUPRINS 

 



ADELIN–IONUȚ NICORESCU – Media 9,84  
 

 
Mă numesc Adelin-Ionuț Nicorescu, provin dintr-un 

sătuc de pe Valea Mureșului (Căpâlnaș, jud. Arad), 
crescând foarte aproape de pădure și de domeniul 
silviculturii și învățând de la o vârstă fragedă ce 
însemnă dragostea pentru pădure.  

Am început studiile în acest domeniu la Colegiul de 
Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” din Timișoara, 
ajungând să reprezint cu mare mândrie liceul la 
numeroase concursuri și olimpiade. Drumul meu 
către Brașov a început încă dinaintea evaluării națio-
nale, când am stabilit ca vreau sa urmez cursurile 
Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere din 
cadrul Universității Transilvania din Brașov. 

Ajuns în anul întâi, m-am gândit foarte serios la ce 
aș putea face pentru a deveni un inginer desăvârșit, 
așa că după multă muncă și perseverență am obținut 
rezultate la concursuri locale, naționale și interna-
ționale (Rusia). Pe plan internațional am participat la 
stagii de practică în Beijing, China; am beneficiat de 
bursa Erasmus+ pe parcursul unui an de studiu în 
Praga, Cehia; iar din dorința de expansiune a 
orizontului am ajuns să lucrez și în California, USA 
prin programul Work&Travel. 

După multă „trudă“, am reușit să le demonstrez 
profesorilor îndrumători aptitudinile și setea de 
cunoștințe, fapt care a rezultat în publicarea a patru 
articole științifice (unul în calitate de autor și două în 
calitate de co-autor în reviste de top indexate ISI, iar 
unul în calitate de autor într-o revistă indexată BDI) și 
participarea ca membru în echipa de implementare a 
unui proiect științific. 

În continuare voi urma ciclul de masterat în cadrul 
programului „European Forestry”, care este coor-
donat de șase universități de prestigiu în domeniul 
silvic din Europa (Finlanda, Austria, Germania, Franța, 
Spania și România), în parteneriat cu instituții de 
renume din Europa, America și China. Din dorința de 
a-mi aduce cunoștințele la un nivel cât mai înalt 
vreau sa urmez și un doctorat în același domeniu.  

 
Adelin-Ionuț NICORESCU  

Șef promoție  
Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere 

 
∎ CUPRINS 

 



IOANA ISPAS – Media 9,96 
 

 
 

Mă numesc Ioana Ispas și m-am născut la Brașov, 
în data de 6 martie 1997, într-o familie de cadre 
didactice universitare. Am fost întotdeauna un copil 
curios și dornic de a înțelege lumea din jurul său. Am 
avut și am în continuare interese din domenii foarte 
diferite, dar care se completează reciproc. 

Fiind pasionată de desen, la terminarea școlii 
gimnaziale mi-am dorit să urmez un liceu de arte, dar 
am fost sfătuită să aleg ceva ce îmi va oferi mai 
multe opțiuni pentru viitoarea carieră. Am ales astfel 
clasa de științe ale naturii intensiv engleză din cadrul 
Colegiului Național „Andrei Șaguna”, și consider că 
am făcut alegerea potrivită, deoarece am avut ocazia 
să mă dezvolt multilateral într-un mediu concu-
rențial. Mi-am descoperit acolo un interes pentru 
biologie și chimie, ceea ce m-a determinat să urmez 
timp de un an cursurile Facultății de Biologie a 
Universității din București, programul de studii 
Biochimie. Perspectivele de carieră nu s-au aliniat 
însă cu ceea ce îmi doream eu, așa că am decis să 
încep un drum nou, la Facultatea de Design de 
mobilier și inginerie a lemnului din Brașov – o 
facultate unică la noi în țară și cu tradiție în familia 
mea, întrucât atât tatăl, cât și bunicul meu au 
absolvit această  facultate. 

În cadrul specializării Ingineria și designul 
produselor finite din lemn am avut ocazia să mă 
întorc la pasiunea mea pentru desen. Pe parcursul 

celor patru ani de studii, am întâlnit oameni 
deosebiți, cu vocație pentru meseria lor, care mi-au 
transmis cunoștințele specifice domeniului, dar și o 
multitudine de lecții de viață pe care le voi purta în 
suflet și pe care le voi transmite, la rândul meu, mai 
departe. Am urmat cursurile programului de formare 
psihopedagogică și am participat la numeroase 
activități extracurriculare, dintre care doresc să 
amintesc festivalul multicultural anual Etnovember, 
un festival organizat de studenții Facultății de Design 
de mobilier și inginerie a lemnului și dedicat întregii 
comunități brașovene și nu numai. Mai departe, 
intenționez să urmez un program de studii de 
masterat în domeniul designului și să lucrez ca 
proiectant de mobilier. 

Le mulțumesc și pe această cale tuturor celor care 
mi-au fost alături și fără de care nu aș fi putut să-mi 
ating obiectivele propuse. În cuvintele marelui 
antrenor de tenis Nick Bollettieri, it’s not I did it, it’s 
we did it! 

 
Ioana ISPAS  

Șef promoție  
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului 

 
∎ CUPRINS 

 



EMILIA KÖLLŐ – Media 9,88 
 

 
 

Mă numesc Emilia Köllő, m-am născut în anul 
1999, în frumosul orășel Gheorgheni din județul 
Harghita, într-o familie iubitoare și plină de energie. 
Părinții mei sunt cei de la care am învățat cel mai mult 
despre viață, ei m-au sprijinit, iubit, și ajutat cel mai 
mult în acești ani. Ei sunt eroii mei. Eroi care m-au 
învățat să accept oamenii așa cum sunt ei, să-i ajut 
cum pot. Împreună cu sora mea am încercat să urmăm 
învățăturile lor. În acest timp ea a devenit cea mai 
bună prietenă a mea care a fost lângă mine în fiecare 
clipă. 

Am absolvit școala generală din comuna Ditrău, 
după care am urmat un profil real (științe ale naturii) 
la Liceul Teoretic „Salamon Ernő” din Gheorgheni.  

Încă de la început, din clasa I, matematica era disci-
plina mea preferată și acest lucru mi-a definit calea.  

Pe parcursul anilor am întâlnit mulți profesori 
excepționali, care m-au inspirat și m-au ajutat. Pe 
lângă cunoștințe, am primit sfaturi legate de viață, 
încurajări și multă amabilitate.  

Odată cu trecerea anilor, pe parcursul drumului și a 
dezvoltării profesionale, mi-am dat seama că doresc 
să fac ceva cu adevărat valoros. 

În liceu m-am gândit mult la ce să fac în continuare. 
Până în momentul final al înscrierii la facultate, am 
vrut să devin profesoară de matematică, dar când a 
venit timpul să aleg între cele două facultăți, am ales 
Facultatea de Construcții, specializarea de Construcții 
civile, industriale și agricole, și mă bucur enorm că 
am urmat studiile în această facultate.  

În acești patru ani am câștigat multe: cunoștințe, 
prieteni, experiențe. Am găsit calea și pasiunea mea. 
La început nu eram convinsă dacă această facultate 
îmi este potrivită sau nu. Acum, după ce am absolvit-
o, pot afirma că nu voi regreta niciodată această 
alegere.  
 

Emilia KÖLLŐ – Șef promoție  
Facultatea de Construcții 

 
∎ CUPRINS 

 

  



FLORENTINA–CĂTĂLINA FLOREA – Media 9,88  
 

 
Am venit pe lume în data de 2 noiembrie 1998, cu 

nota 8 la naștere, dar cu o predestinație de nota 10, 
într-o familie tânără din comuna Bucov, județul 
Prahova. Am avut parte de cea mai frumoasă copilă-
rie alături de sora mea mai mică, sub aripa protec-
toare a părinților, care ne-au oferit toată iubirea și 
atenția lor. În familie am învățat că bunătatea, 
modestia și educația sunt cele mai importante valori, 
că acestea te fac cu adevărat OM. 

Bazele cunoștințelor mele le-am dobândit în Școala 
Gimnazială „Constantin Stere” din comuna Bucov, 
unde am avut norocul de a fi apreciată de profesori, 
încurajată și implicată în unul dintre cele mai impor-
tante proiecte din viața mea: proiectul european 
Comenius „Recycle your nature, save your future!” 

Am absolvit Colegiul Național „Mihai Viteazul” din 
Ploiești, profilul Științe ale naturii. Am participat și 
am obținut premii la olimpiadele de biologie, materia 
mea preferată. În liceu am avut parte de colegi de la 
care am avut mereu de învățat. Nu voi uita niciodată 
cum repetam toți lecțiile la istorie în pauze sau 
plăcerea cu care ne corectam unii pe alții la orele de 
matematică, mereu interactive.  

Am ales să urmez cursurile Facultății de Alimentație și 
turism din Brașov, specializarea Ingineria produselor 
alimentare. Am avut materii frumoase, interesante, 
la care am învățat pentru mine, pentru a fi un viitor 
inginer pregătit din toate punctele de vedere, nu 
pentru note. Așa cum spunea o doamnă profesoară 

foarte dragă mie, „notele vin și pleacă, dar ceea ce 
este cu adevărat important este ceea ce avem noi în 
minte, asta nu ne va putea lua nimeni, niciodată”.  

Am încercat întotdeauna să îmbin utilul cu plăcutul, 
iar în cei patru ani de studenție am profitat la maxi-
mum de tot ceea ce a avut Brașovul de oferit, 
referindu-mă la frumusețea orașului și la  împreju-
rimile acestuia. În plan personal, trăiesc o frumoasă 
poveste de dragoste, sunt căsătorită civil de aproape 
doi ani, iar anul acesta avem planificată și nunta mult 
visată.  

În toamnă voi începe studiile de masterat tot la 
Universitatea Transilvania din Brașov, îmi doresc să 
lucrez în domeniul pentru care m-am pregătit, să 
învăț și să mă dezvolt continuu, pentru că „cu cât ştii 
mai mult, cu atât îți dai seama că ştii prea puțin”. 

Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am realizat 
până la această vârstă, sunt recunoscătoare  profe-
sorilor care m-au format și mi-au ghidat pașii, sunt 
recunoscătoare pentru familia pe care o am și pentru 
toată susținerea pe care am primit-o.  
 

Florentina-Cătălina FLOREA 
Șef promoție Facultatea de Alimentație și turism 

 
∎ CUPRINS 

 

  



MĂDĂLINA–GEORGIANA STATACHE – Media 10,00 
 

 
 

Am ajuns pe meleagurile acestei lumi pe 30 
ianuarie 1998, o zi friguroasă și mohorâtă de iarnă, 
dar specială pentru părinții mei. Am urmat studiile 
primare și gimnaziale în Ianca, județul Brăila, un 
orășel din Câmpia Dunării, ce reprezintă o mică oază 
de regăsire pentru sufletul meu. 

Educația reprezintă supraviețuirea cunoașterii după 
învățare, iar prin ea am reușit primul 10 cu ocazia 
examenului de Evaluare Națională. Apoi am ales să 
urmez studiile liceale în cadrul Colegiului Național 
„Gh. Munteanu Murgoci”, profilul de Științe ale 
Naturii. Practic, acest mediu a constituit pista de pe 
care am putut pleca spre Brașov, respectiv spre 
Facultatea de Design de produs și mediu, 
specializarea Inginerie Medicală, întrucât m-a așezat 
în contact direct cu științele exacte și m-a provocat 
să mă perfecționez tot mai mult în ceea ce privește 
cunoașterea și dezvoltarea personală. 

Odată ajunsă la această facultate, curiozitatea și 
pasiunea mea pentru a descoperi tehnologii actuale 
au căpătat noi valențe și am ajuns să îndrăgesc tot 
mai mult acest univers al noțiunilor și proceselor 
dedicate sănătății și siguranței omului.  

 

Anii de studenție m-au învățat multe. M-au învățat 
că adesea trebuie să mă automotivez, să nu renunț 
chiar dacă mă lovesc de lucruri dificile. M-au învățat 
că pot găsi un echilibru între viața profesională și cea 
personală și nu să le separ, ci să le împletesc. M-au 
învățat că eu sunt cea responsabilă de administrarea 
eficientă a timpului, a resurselor și a energiei mele! 
M-au învățat că în viață este important să profiți de 
oportunitățile care se ivesc și nu îmi pare rău că am 
ales să particip la diferite concursuri și conferințe, 
pentru că am avut doar de câștigat!  

Este un sfat pe care îl dau și celorlalți: profitați de 
fiecare ocazie care vă ajută să vă dezvoltați, să 
experimentați ceva nou, să învățați ceva nou, chiar 
dacă aceasta presupune ca uneori să ieșiți din zona 
de confort! Chiar merită! 
 

Mădălina-Georgiana STATACHE  
Șef promoție  

Facultatea de Design de produs și mediu 

 
∎ CUPRINS 

 
 

  



BOGDAN CRISTIAN ANGHELINA – Media 10,00 
 

 
 

Mă numesc Bogdan-Cristian Anghelina și sunt 
absolvent al Facultății de Matematică și informatică, 
specializarea Matematică - Informatică, pe care am 
absolvit-o cu media 10.  

Am terminat Colegiul Național Pedagogic „Ștefan 
Velovan” din Craiova la profilul Matematică - 
Informatică. După ce am terminat liceul am decis, în 
familie, să ne mutăm la Brașov.    

Dintotdeauna mi-a plăcut să înțeleg cum funcțio-
nează lucrurile din jurul meu, astfel că materiile mele 
favorite au fost științele exacte. În liceu am participat 
la diferite concursuri în aceste domenii, dar cu 
predilecție la cele de matematică și informatică. 

Fiind pasionat de știința calculatoarelor și interesat 
de electronică, am ales în acel an să mă înscriu la 
programul de studii Calculatoare din cadrul Facultății 
de Inginerie electrică și știința calculatoarelor, dar, în 
scurt timp, am ajuns la concluzia că acest domeniu 

nu mă împlinește. La finalul primului an am făcut 
alegerea de a mă înscrie la Matematică - Informatică.  

Pot să spun că nu am regretat această decizie 
deoarece, încă din primele săptămâni, am realizat că 
matematica este ceea ce vreau să fac. 

În anul I am participat la Concursul studențesc 
„Traian Lalescu”, acolo unde am obținut o mențiune. 
În anul al II-lea am beneficiat de o bursă de 
mobilitatea în Bratislava, Slovacia, iar în anul al III-lea 
am obținut premiul II la Sesiunea de comunicări 
științifice studențești. 

 
Bogdan Cristian ANGHELINA  

Șef promoție  
Facultatea de Matematică și informatică 

 
∎ CUPRINS 

 

  



ANA–MARIA MOCANU – Media 9,70 
 

 

 

Data de 1 decembrie 1999 avea să fie cu totul 
specială pentru familia Mocanu, căci nu era doar Ziua 
Națională a României, ci era ziua în care se năștea 
mezina familiei. Se spune adesea că numerele 1, 12 și 
99 sunt cele purtate de către căpitani, însă nu m-am 
considerat niciodată un căpitan, ci doar un copil normal.  

Am început să îmi scriu performanțele încă din 
școala generală, iar în anul 2014 plec de la școala 
„Ion Rotaru” din satul natal Valea lui Ion, (comuna 
Blăgești, județul Bacău) cu titulatura de șefă de 
promoție. Pentru mine, aceasta a fost prima treaptă 
către performanță, treaptă în care am crescut, am 
evoluat, am adus numeroase diplome și trofee pe 
rafturile școlii, treaptă care avea să mă formeze 
pentru o nouă etapă. 

În septembrie 2014, încep studiile în cadrul 
Colegiului Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu 
Karpen” Bacău, specializarea Tehnician în activități 
economice. În cei patru ani de liceu am avut ocazia să 
devin un mic economist, iar în încercarea mea de a 
schimba ceva în cadrul liceului, pentru o perioadă de 
doi ani mi-am asumat funcție de secretară a liceului. 
Pentru a nu-mi simți lipsa, am lăsat „familiei Karpen” 
numeroase diplome și trofeul obținut în cadrul 
proiectului „Today a project, tomorrow the future”, 
ediția 2017, etapa națională.  

În luna mai a anului 2018 am fost declarată șefă de 
promoție a Colegiului Tehnic de Comunicații „Nicolae 
Vasilescu Karpen”. Deși puteam să îmi continui 

studiile la una dintre cele două facultăți din Bacău, 
am ales să mă înscriu la Universitatea Transilvania 
din Brașov în cadrul Facultății de Științe economice și 
administrarea afacerilor, programul de studii 
Economia comerțului, turismului și serviciilor. 

În orice trebuie să ai noroc în viață, dar mai ales la 
oameni ... Eu am avut noroc ca în formarea mea ca 
economist să găsesc un oraș de poveste, o 
facultatea îndreptată spre performanță și cadre 
didactice dornice să împărtășească cu noi 
cunoștințele dobândite într-un mod prietenesc.  

Fac parte din generația de sacrificiu, generația care a 
luptat mai bine de un an de zile să salveze educația și 
cultura din „ghearele” pandemiei și mă bucur că am 
avut ocazia ca anul acesta eu să fiu imaginea Facultății 
de Științe economice și administrarea afacerilor. 

Pentru viitor vreau să continui să înregistrez 
performanțe în cadrul Universității Transilvania din 
Brașov și să urmez studiile universitare de masterat 
în cadrul programului de studii Administrarea 
afacerilor în turism. 
 

Ana-Maria MOCANU - Șef promoție  
Facultatea de Științe economice și administrarea 

afacerilor 

 
∎ CUPRINS 

 



ELISABETA HAGHEL – Media 9,89 
 

 
 

Numele meu este Elisabeta Haghel și am absolvit 
anul acesta Facultatea de Psihologie și științele 
educației, specializarea Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar. M-aș descrie ca o persoană 
foarte ambițioasă, perseverentă, amuzantă, iubi-
toare, centrată pe scop și cu spirit reflexiv.  

Familia mea a avut un impact major asupra 
dezvoltării mele. Am văzut lumina zilei, pentru prima 
oară, în data de 8 martie 2000. Era o zi de primăvară 
timidă, dar plină de bucurie. Era bucurie, deoarece eu 
sunt prima fată dintr-o familie numeroasă pe atunci, 
luptătoare mai pe urmă... Am crescut într-un cadru 
minunat, plin de viață și de speranță, în ciuda 
obstacolelor pe care le-am întâmpinat ca familie. 
Copilăria mea a fost una fericită și îmi amintesc cu 
cât drag am început școala. Eram un „ghemotoc” mic 
și dornic să știe cât mai multe, să fie cel mai bun! 

De-a lungul anilor de școală, au fost mulți profesori 
care m-au marcat, iar eu doream să fiu ca ei. De 
fiecare dată când un coleg îmi cerea ajutorul cu ceva 
legat de școală, simțeam o satisfacție deosebită în a-l 
ajuta. Încă de mică, am identificat în mine această 
chemare de a-i învăța pe alții. În liceu, m-am implicat 
în acțiuni de voluntariat în cadrul fundației FAST din 
Săcele și, ulterior, la Hospice - Casa Speranței. 
Timpul a trecut și în anul 2018 am finalizat studiile 
liceale la Liceul Teoretic „George Moroianu” din 
Săcele, șefă de promoție. Deși am studiat în cadrul 
unui profil real, specializarea Științe ale naturii, am 
ales să îmi urmez pasiunea, alegere cu care mă 
confruntasem și la finalul clasei a VIII-a, dar pe care 

am amânat-o în acel moment, deoarece nu eram 
sigură că era alegerea potrivită.  

Așa m-am înscris, în 2018, la Facultatea de 
Psihologie și științele educației, în cadrul programului 
de studii Pedagogia învățământului primar și 
preșcolar. Atunci am știut sigur ce îmi doresc. Au fost 
trei ani minunați și foarte activi. Ce-i drept, am 
învățat mult, dar cu drag și interes. De asemenea, am 
participat la activități precum Admitere-DPPD 
(2019), concertul muzical online În așteptarea lui 
Moș Crăciun (2020) sau Sesiunea de comunicări 
științifice studențești (2021). Am simțit cum mă 
dezvolt pe plan profesional și personal, am legat 
prietenii neașteptate cu oameni remarcabili. M-am 
descoperit pe mine tot mai mult și, cu răbdare și cu 
muncă, am ajuns și la final... Și ce final! 

În acest moment, m-am înscris la studii masterale, 
la programul de studii „Resurse umane în educație. 
Formare și management” și privesc cu speranță în 
viitor. Doresc să valorific resursele de care dispun 
pentru a-i ajuta și pe alții să se formeze, deși sunt 
conștientă că drumul acesta nu va fi lipsit de 
impedimente. Doresc să mă dezvolt în continuare și 
să lupt pentru o lume care are atâta nevoie de o 
vorbă bună, de o mână întinsă, de un adevăr curat, 
rostit din inimă, și de o rază de speranță... 

 
Elisabeta HAGHEL  

Șef promoție  
Facultatea de Psihologie și științele educației 

 
∎ CUPRINS 

 



ESTERA–MIHAELA CONSTANTIN – Media 9,91 
 

 
Mă numesc Estera-Mihaela Constantin, iar pove-

stea vieții mele a început acum 21 ani, când m-am 
născut în cadrul unei familii modeste din satul 
Strejnicu, județul Prahova. A treia fiică, din cei 7 copii 
ai părinților mei, am fost iubită și acceptată 
necondiționat. Trăind într-o familie numeroasă, am 
învățat ce înseamnă sacrificiul, responsabilitatea, 
cum să te îngrijești de nevoile celuilalt și să împarți 
cu el din bunurile pe care le ai.   

Părinții mi-au slujit ca exemplu prin transmiterea 
unor principii puternice de viață, care m-au influențat 
la început involuntar, iar apoi conștient le-am adoptat 
și în viața mea. Acestea au fost ca o rădăcină vigu-
roasă a unui arbore, adânc înrădăcinată, care mi-a fost 
temelia pe care am început să cresc. Credința în 
Dumnezeu nu este ceva ce se moștenește, dar le 
sunt profund recunoscătoare că mi-au împărtășit-o, 
și astfel am ajuns să o înțeleg și să trăiesc prin ea. 

Primii ani din formarea mea au fost influențați de 
educatoarea și învățătorul meu, care au văzut un 
potențial în copilul cuminte, timid și visător. Ei l-au 
încurajat să-și descopere aptitudinile și să le 
valorifice prin munca sa.  

Anii de liceu i-am petrecut la Colegiul Național 
„Nichita Stănescu” din Ploiești, profilul Științele 
Naturii, unde mi-am descoperit pasiunea pentru 

științele ce au ca obiect de studiu corpul omenesc și 
mecanismele acestuia. Astfel, decizia de a urma calea 
kinetoterapiei în cadrul Universității Transilvania din 
Brașov a venit cu ușurință. În acești trei ani am avut 
parte de cele mai deosebite experiențe atât 
academice, cât și inter- și intrapersonale. 

Cadrele didactice, colegii și coordonatorii de 
practică m-au sprijinit în cursul formării mele 
profesionale și au participat activ la dezvoltarea mea. 
Cred, de asemenea, că unul din motivele pentru care 
am ajuns aici este firea mea responsabilă, datorită 
căreia am considerat de datoria mea să mă 
pregătesc, cât pot de bine, pentru a deveni un 
specialist. Știu că drumul abia a început, dar privesc 
cu speranță și optimism spre necunoscut.  

Îmi doresc ca în viitor să fiu un ajutor pentru 
pacienții cu care voi lucra și să aplic cel mai de folos 
exercițiu fizic din lume, acela de a mă apleca spre cel 
căzut pentru a-l ridica. 

 
Estera–Mihaela CONSTANTIN – Șef promoție 

Facultatea de Educație fizică și sporturi montane 

 
∎ CUPRINS 

 

    



DIANA GEORGIANA ICHIM – Media 10,00 
 

 
Numele meu este Diana Ichim sunt pianistă și 

absolventă a Facultății de Muzică din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov, cu media 
generală 10. În ultimii cinci ani m-am aflat sub 
îndrumarea doamnei profesor Stela Drăgulin, nume 
reputat al școlii pianistice românești și mondiale. 

De-a lungul anilor, am participat la numeroase 
concursuri, cel mai recent fiind Art Braşov Estival, ediția 
a VIII-a, unde am câștigat „Premiul pentru Excelență în 
performanță” și „Premiul Juriului pentru cea mai bună 
performanță ca solist”. 

Am susținut numeroase recitaluri, debutând pe scena 
Centrului Multicultural al Universității Transilvania din 
Brașov. Tot aici, am avut onoarea și bucuria de a susține 
un recital cu ocazia inaugurării celui de-al doilea pian 
Steinway&Sons al Universității Transilvania din Brașov. 
De asemenea, am susținut concerte cu orchestra, 
interpretând Concertul de Grieg, în la minor, Concertul nr. 
2 de Chopin, în fa minor și Andante Spianato și Marea 
Polonează op. 22 de Chopin. În același timp am fost și 
pianista Orchestrei de Cameră a Universității Transilvania 
din Brașov, iar din anul 2020 studiez și clavecinul, fiind 
studentă în anul I la cea de-a doua facultate. 

Am deschis Stagiunea de concerte 2020-2021 a 
Universității Transilvania din Brașov printr-un recital 
online difuzat de Centrul Muzical, recital care ulterior, 
a fost preluat de către Institutul Cultural Român din 
Londra. 

Momente importante în performanța mea artistică 
sunt aparițiile în calitate de solistă și acompaniatoare, 
atât în țară, cât și în străinătate, printre care menționez 
turneele în Bulgaria, Mongolia și China. Sunt de 
menționat și imprimările speciale pentru CD-ul de 
promovare al Facultății de Muzică din Brașov.  

Având o mare pasiune pentru muzica de cameră, atât 
vocală, cât și instrumentală, am avut numeroase 
recitaluri în acest sens. Interesată de profilul științific al 
muzicii, am participat, de asemenea, la numeroase 
competiții studențești cu lucrări de analiză muzicală.  

De-a lungul facultății și mai ales prin intermediul 
concertelor și al recitalurilor mi-am dezvoltat abilitățile 
tehnice și expresive necesare unui pianist, trăind fiecare 
sunet în parte. 

În cele ce urmează las câteva opinii extrase din edițiile 
anterioare ale acestui Newsletter să prezinte realizările 
mele din timpul anilor de facultate: 

„Emoțiile au fost covârşitoare atât din partea asis-
tenței, cât şi din partea interpretei. Am asistat și ne-am 
bucurat împreună cu ea de primul ei recital de pian, de 
care sigur ne vom aduce aminte mult timp. Interpre-
tarea într-o notă personală a creațiilor lui Schumann, 
Chopin și Bach ne-a făcut ca pentru o oră, cât a durat 
evenimentul, să vedem lumea înconjurătoare prin ochii 
Dianei și să o lăsăm să ne conducă pașii spre desco-
perirea universul său.” (Alexandra Gîrbea, Newsletter-ul 
Universității Transilvania din Brașov, iunie 2018). 

„Diana a învățat atât importanța unei interpretări 
emoționante, sensibile, cât și energia și virtuozitatea 
prezentă în lucrările abordate de aceasta. [...] Putem 
afirma că recitalul a fost un real succes, Diana Ichim 
dând dovadă de profesionalism și de un talent muzical 
extraordinar, recitalul ridicându-se la nivelul 
evenimentului ce marchează inaugurarea celui de-al 
doilea pian Steinway&Sons al Universității Transilvania 
din Brașov.”  (Diana Cristea, Newsletter-ul Universității 
Transilvania din Brașov, ianuarie 2020). 

 

Diana Georgiana ICHIM – Șef promoție  
Facultatea de Muzică 

∎ CUPRINS 
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Mă numesc Alexandru Alexandrescu, născut la data 

de 8 februarie 1996 în București și crescut în comuna 
Roata de Jos din județul Giurgiu. Încă din copilărie am 
fost mereu atras de dorința de a-mi ajuta semenii, 
visând tot timpul la cum ar fi dacă aș ajunge un 
medic de succes.  

În anul 2014 am absolvit Colegiul Național 
„Gheorghe Lazăr” din București, specializarea 
Matematică - Informatică, unde am avut profesori și 
colegi remarcabili care m-au încurajat și îndrumat să 
îmi urmez visul. Apoi din 2015 am urmat cursurile 
Facultății de Medicină, specializarea Medicină 
Generală din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov, absolvind ca șef al promoției 2021. 

În anii studenției, pe lângă activitatea de pregătire 
teoretică și practică, am avut deosebita onoare de a 
coordona Departamentul de Tehnici chirurgicale în 
cadrul Societății Studențești de Chirurgie Brașov, 
ulterior ocupând funcția de Vicepreședinte al Departa-
mentului științific din cadrul aceleiași societăți. Am 
colaborat, de asemenea, cu o echipă formată din alți 
trei colegi, sub coordonarea unui cadru didactic, cu o 
firmă de prestigiu în vederea dezvoltării unui soft 
medical în domeniul imagisticii medicale. 

Paracelsus a spus într-o definiție clasică: „Medicina 
este nu numai o ştiință, ci este, de asemenea, o artă. 
Ea nu consistă din facerea de pilule şi plasturi, ea se 
ocupă cu adevărat de procese ale vieții, care trebuie 
bine cunoscute înainte ca acestea să fie bine 
călăuzite.” Nimic mai adevărat! 

Să poți să redai viața în parametri ei normali este 
un lucru divin, ceva superior ție ca ființă omenească, 

și totuși posibil. Este motivația care m-a ghidat în 
toți acești minunați și totodată grei ani de facultate. 

Să fii student la Medicină nu este un lucru ușor.  
Pentru a ajunge acolo unde îți dorești, anume la o 

carieră strălucită, plină de succes și provocări, este 
foarte mult de muncit. Uneori, motivația tinde să te 
părăsească pe drum, mai ales dacă ai parte de 
anumite etape mai puțin frumoase, cum ar fi dificul-
tățile în a trece un examen sau în a găsi o specialitate 
pe placul tău. Însă, dacă iubești ceea ce faci, oricât de 
greu îți va fi și oricât de demoralizantă ar fi o situație, 
întotdeauna vei găsi o modalitate de a o depăși cu 
succes. Este cel mai simplu lucru pe care poți să îl 
faci. Și asta am făcut. Astfel, mi-a revenit onoarea de 
a finaliza această facultate ca șef de promoție.  

Brașovul a fost pentru mine un oraș de vis. 
Farmecul orașului m-a ademenit rapid, potențialul de 
dezvoltare personală de aici fiind enorm. Liniștea 
sufletească pe care am descoperit-o aici nu am 
întâlnit-o nicăieri până acum. Aici am cunoscut 
oameni de înaltă calitate: profesori, colegi și prieteni. 
Îndemn pe oricine dorește să își urmeze visul de a 
deveni student la o universitate de prestigiu să 
aleagă universitatea noastră din acest oraș minunat. 
Peisajele naturale și detaliile arhitecturale sunt 
bonus. 
 

Alexandru ALEXANDRESCU  
Șef promoție  

Facultatea de Medicină 
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Mă numesc Maria-Elena Șucată și m-am născut în 
anul 2000 în municipiul Codlea, județul Brașov. Am 
absolvit Școala Gimnazială numărul 3 din municipiu 
în anul 2014, trecând mai apoi la Colegiul Național de 
Informatică „Grigore Moisil” din Brașov, pe care l-am 
absolvit în anul 2018. Concentrându-mă pe domenii 
științifice în gimnaziu și urmând un liceu ale cărui 
țeluri erau strâns legate de matematică, informatică 
și fizică, am avut destule oportunități să mă întreb 
cum ar fi să urmez o cale diferită, complet opusă 
experiențelor anterioare. A urmat Facultatea de 
Litere unde, din fericire, am excelat cu foarte mult 
efort, cu destule sacrificii și cu sprijinul profesorilor 
din cadrul programului de Studii americane.  

Nu am participat la concursuri sau activități extra-
curriculare și nu mă consider un adevărat geniu 
pentru că dețin titlul de Șef de promoție al Facultății 
de Litere în 2021. Sunt de părere că oricine poate 
ajunge aici dacă deține motivația și pasiunea de a 
acționa. Mă despart câteva sutimi de colegii mei și 
sunt conștientă de faptul că situația ar fi fost altfel 
dacă aș fi făcut ceva în mod diferit. Singurul mesaj pe 
care aș vrea să îl transmit este că toți suntem 
importanți în felul nostru. Acest material biografic nu 
este o rețetă de succes, este doar o poveste dintre 
alte milioane de povești, iar valoarea ei nu este 
schimbată de prezența titlului de șef de promoție. 
Modestia, decența și răbdarea sunt mai importante 

decât cele câteva minute de glorie pe care le-am 
primit cu onoare la sfârșitul facultății.  

Sincerele mele scuze că nu sunt dispusă să spun 
mai mult de atât. Viața mea a fost cu suișuri și 
coborâșuri, la fel ca viețile celor care citesc acest 
material. Nu am avut realizări unice, iar viața perso-
nală a intervenit de atât de multe ori în planurile 
academice, încât nu pot afirma că a fost o călătorie 
strălucită cu un final fericit. Sunt mândră în primul 
rând de părinții mei pentru că au muncit cot la cot să 
mă aducă unde sunt și promit că voi continua să fiu 
un cetățean decent, dacă nu exemplar, în căile pe 
care le voi urmă după absolvirea Facultății de Litere a 
Universității Transilvania din Brașov. Le mulțumesc 
profesorilor care m-au îndrumat și aș vrea ca și ei să 
știe că de multe ori notele mari pe care le-am obținut 
nu au fost din motivație personală, ci din dorința de a 
le arăta că munca lor este respectată. Titlul de șef de 
promoție a fost câștigat pe eforturi umane, nu 
academice. Ceea ce m-a adus aici în fața tuturor nu 
mă face mai deșteaptă ca ceilalți.  

Vă mulțumesc, totuși, pentru atenția acordată și 
sper că timpul dedicat acesteia nu a fost în zadar. 
Sper ca toți să își găsească locul în această lume, în 
special cei cărora nu le-a spus nimeni că sunt speciali 
și puternici, cum mi se spune mie în acest moment. 
Detaliile vieții mele nu sunt așa de importante pentru 
că nu vreau să fiu considerată un model de urmat. 
Vreau ca fiecare dintre voi să vă formați propriul 
model în propria persoană. În liceu mi s-a spus și mie 
că, dacă voi da admiterea la Facultatea de Litere, voi 
sfârși murind de foame la un moment dat.  

Aș vrea să mulțumesc încă o dată universității că 
mi-a demonstrat opusul, după voința și încrederea 
de sine pe care m-am încăpățânat să le am. Știu că 
pot și, în special, știu că putem și mai mult împreună. 

 
Maria–Elena ȘUCATĂ 

Șef promoție  Facultatea de Litere 
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Mă numesc Georgiana Alexandra Apetri, am 23 de 
ani, m-am născut în anul 1998 în municipiul Sfântu 
Gheorghe, județul Covasna, dar locuiesc acum în 
Brașov. Ca o descriere sumară, sunt de naționalitate 
și cetățenie română, necăsătorită, de religie orto-
doxă, cunoscătoare a limbii engleze la nivel avansat 
și recent absolventă a Facultății de Drept din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov, în anul 2021. 

Între anii 2005 și 2013 am urmat cursurile 
claselor I - VIII la Colegiului Național Mihai Viteazul 
din localitatea Sfântu Gheorghe, județul Covasna.  

Apoi, între anii 2013 – 2017, am urmat cursurile 
claselor IX - XII la Colegiul Național Unirea din Brașov, 
profilul filologie bilingv engleză.  

Din octombrie 2017 și până azi am încercat să 
înțeleg cât mai multe din tainele științelor juridice, 
fiind studentă a Facultății de Drept din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov.  

Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, 
cu mare putere de concentrare, sociabilă, care poate 

face față oricărei provocări, interesată de o continuă 
dezvoltare personală și profesională.  

Optimismul și pozitivismul sunt trăiri care m-au 
însoțit permanent în viață, făcând din mine un om 
motivat și plin de speranță.  

Un avantaj incontestabil în parcursul meu de până 
în prezent îl constituie faptul că am avut și am 
aproape oameni care m-au ajutat și mă ajută să 
evoluez, să îmi doresc mai mult și să nu renunț 
atunci când apar obstacole. 
 

Georgiana Alexandra APETRI  
Șef promoție Facultatea de Drept 
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Numele meu este Cristina-Nicoleta Ioana, am 21 

de ani și provin din comuna Runcu, județul 
Dâmbovița. Aici am urmat școala gimnazială, în 
continuare, urmând să absolv liceul din orașul Fieni. 
Întotdeauna m-am considerat o persoană norocoasă. 
Fac parte dintr-o familie care m-a învățat să am 
încredere în mine și în abilitățile mele, să respect 
persoanele din jurul meu, să muncesc pentru ceea ce 
îmi doresc, o familie care m-a încurajat să cred că 
totul este posibil. 

Astfel, încă din școala gimnazială, am participat la 
concursuri de creație literară și plastică, la care am 
obținut rezultate notabile, precum premiul I la 
Concursul Internațional „Bucuriile Europei”, din 
martie 2010. 

Pasiunea mea pentru creația literară s-a dezvoltat 
în special în anii liceului, în care am avut parte de un 
sprijin imens din partea profesoarei mele de limba 
franceză. Datorită dumneaei, am obținut mai multe 
premii, atât la concursuri de creație literară în limba 
română, cât și în limba franceză. Printre premiile 
obținute se numără premiul I la concursul județean 
Toleranța are chipul tău – ediția noiembrie 2016 și 

premiul I la concursul Le Petit Renard, secțiunea 
Écrivains en herbe, din mai 2018.  

Din dorința de a valorifica această pasiune, în 2018 
am ales să mă înscriu la Facultatea de Sociologie și 
comunicare, specializarea Comunicare și relații publice.  

În timpul facultății, am fost voluntar la evenimentul 
Noaptea Muzeelor, atât la Muzeul de Etnografie (în 
anul 2019), cât și la Muzeul Casa Mureșenilor (în anul 
2021).   

În urma acestor trei ani, m-am ales cu un vast 
bagaj de cunoștințe, cu noi modele de urmat, 
referindu-mă aici la profesorii pe care i-am cunoscut 
în cadrul facultății, și cu prietenii de neuitat. Am 
reușit să mă redescopăr, am învățat că 
determinarea, perseverența și încrederea în sine sunt 
elemente cheie ale succesului. 

 
Cristina–Nicoleta IOANA – Șef promoție  

Facultatea de Sociologie și comunicare 
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