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70 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR BRAȘOVEAN
Vineri, 26 octombrie, Universitatea Transilvania din
Brașov a sărbătorit 70 de ani de existență, într-un

Filofteia Negruțiu și prof. dr. ing. Ioan Vișa, ca o
recunoaștere pentru întreaga activitate desfășurată.

cadru festiv, alături de peste 400 de invitați de marcă
din țară și din peste 30 de țări de pe toate continentele.

La evenimentul care a avut loc la Aula Universității au
participat Ligia Deca – consilier de stat în Administrația
Prezidențială, prof. dr. ing. Gigel Paraschiv – ministru
secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, prof.
dr.

ing.

Sorin

Câmpeanu

președintele

CNR,

reprezentanți ai administrației publice locale și
județene, membrii Consiliului Național al Rectorilor,
foști miniștri ai educației.

Așa cum arăta rectorul Universității Transilvania,
prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan: „În acest an, în care
Universitatea sărbătorește șapte decenii de la
înființare, iar România centenarul Marii Uniri, îi

omagiem pe toți aceia care, prin pasiune, efort
constant și sacrificii, au contribuit la creșterea, la
dezvoltarea și la afirmarea Almei Mater brașovene.

De asemenea, cu ocazia aniversării a 70 de ani de
învățământ superior brașovean au fost prezenți rectori
ai

marilor

universități

din

întreaga

Europă,

reprezentanți de seamă ai mediului academic din

Statele Unite, Israel sau America de Sud, o delegație din
China, formată din 59 de rectori și oficialități chineze,
dar și o delegație din Turkmenistan formată din cinci
rectori, secretarul de stat în educație și ambasadorul
statului Turkmenistan în România.

Președintele României, excelența sa dl. Klaus Werner
Iohannis,

a

transmis

comunității

academice

a

universității noastre un mesaj în care și-a exprimat
convingerea că „Universitatea Transilvania este pe

deplin pregătită pentru a face față provocărilor
viitorului” și a urat „La mulți ani!” întregii comunități
academice a Universității Transilvania din Brașov!
În

cadrul evenimentului

aniversar,

rectorul

Universității Transilvania din Brașov a înmânat
diploma și placheta aniversară foștilor rectori ai
universității: prof. dr. Eugen Chiș, prof. dr. ing.

Prin profesionalism, modernitate și dinamism, cei
care alcătuiesc astăzi comunitatea academică
brașoveană continuă drumul început acum șaptezeci

de ani și consolidează prestigiul național și

internațional al Universității. Vivat, Crescat, Floreat
Universitatea Transilvania din Brașov!” Ziua festivă

s-a încheiat cu un concert de pian cu lucrări de

Beethoven, Kreisler – Rachmaninov, Chopin și
Prokofiev, susținut de pianista Alina Bercu, în cadrul
Stagiunii de Concerte a universității.
Prof. dr. med. Liliana ROGOZEA,
Prorector cu Relații publice
∎ CUPRINS

ACORD DE COLABORARE INTERUNIVERSITAR ROMÂNIA - TURKMENISTAN
Vineri, 26 octombrie, cu ocazia aniversării a 70 de

Delegația statului turkmen a fost formată din

ani de existență a Universității Transilvania din

Excelența sa, Shohrat Jumayev, ambasadorul

Brașov, s-a inițiat parteneriatul dintre România și

Turkmenistanului în România, ministrul adjunct al

Turkmenistan în domeniul învățământului superior.

educației, Aknabat Atabayeva și rectorii a cinci
universități.

Universitatea Transilvania din Brașov, prin rectorul

Ioan Vasile Abrudan, a semnat un acord de
colaborare

cu Universitatea

de

Economie

și

Management a Turkmenistanului, reprezentată de
rectorul Sulgun Atayeva. Documentul cuprinde opt
puncte și se referă la cooperarea în domeniul
educației și cercetării științifice.
Alături de Universitatea Transilvania din Brașov,

alte două universități din România au semnat astfel
La eveniment au participat, alături de rectorii
semnatari ai acordurilor de colaborare, oficiali ai
celor două state: secretarul de stat pentru
învățământul superior, prof.dr.ing, Gigel Paraschiv,
secretarul de stat pentru relații internaționale și

afaceri europene, prof.dr. Ioan Ștefan Groza şi
președintele Consiliului Național al Rectorilor, prof.
dr. ing. Sorin Câmpeanu.

de parteneriate. Este vorba despre Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu
de la Brad” din Iași și despre Academia de Științe

Economice din București. Cele două instituții au
semnat acorduri cu Universitatea Agricolă „S.A.
Niyazov”, respectiv cu Universitatea de Economie și
Management a Turkmenistanului.
Mirela CORNEA

∎ CUPRINS

FORUMUL ACADEMIC ROMÂNIA - CHINA, EVENIMENT UNIC LA BRAȘOV, CU OCAZIA
ANIVERSĂRII A 70 DE ANI DE EXISTENȚĂ A UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
63 de rectori și reprezentanți ai unui număr de 36 de

Prima prezentare în cadrul Forumului a fost realizată

universități din China au dezbătut perspectivele

de profesorul Sorin Mihai Cîmpeanu, președintele

cooperării

și

Consiliului Național al Rectorilor din România, care și-a

reprezentanți din 70 de universități românești.

universitare

asumat rolul de a oferi partenerilor chinezi o imagine

Organizat în

de

sintetică și intuitivă a domeniului educației superioare

și de Est, forumul găzduit de Universitatea Transilvania

al Consiliului Academic al Universității Naționale de

din Brașov în 26 octombrie a oferit un cadru excelent

Științe Politice și Drept de la Beijing, a prezentat

pentru cunoașterea reciprocă dintre cele două medii

importanța internaționalizării în universitatea sa.

fiind conf. dr. Adrian Lăcătuș, directorul Institutului

Blaga din Sibiu, prima universitate din România care a

Confucius al Universității Transilvania din Brașov.

deschis un Institut Confucius, a prezentat stadiul actual

cadrul

împreună
Consorțiului

cu

rectori

Instituțiilor

Învățământ Superior din China și Țările Europei Centrale

universitare, chinez și român, moderatorul forumului

din România. Profesorul Gang Wenzhe, vicepreședinte

Profesorul Ioan Bondrea, rectorul Universității Lucian

și perspectivele cooperărilor dintre universitățile

românești și chineze. Profesorul Li Yingdong, președinte
al Consiliului Academic al Universității de Medicină
Chineză din Gansu a prezentat strategia de deschidere
internațională a medicinei chineze.

În sesiunea plenară au avut alocuțiuni introductive

rectorul universității gazdă, profesorul Ioan Vasile
Abrudan, secretarul de stat din ministerul Educației

Naționale, profesorul Ioan Ștefan Groza și doamna Fu
Bo, directoare a Departamentului de cooperare
internațională din cadrul China Education Association

Rectorul Universității Transilvania din Brașov,

for International Exchange (CEAIE). Obiectivele

profesorul Ioan Vasile Abrudan, a ilustrat diversitatea

de a cunoaște direct universitățile românești,

Prezentările au fost încheiate de profesorul He

sustenabile pentru proiecte comune.

internațională a Universității Jiaotong din Xi'an, care

delegației de experți și rectori chinezi au fost acelea

specificul și prioritățile lor și de a crea legături și cadre

căilor de colaborare cu lumea universitară chineză.
Changzhong, directorul departmentului de cooperare
a vorbit despre viitorul foarte promițător al acestor

parteneriate. A urmat o sesiune de întrebări și
răspunsuri, de dezbateri libere, ultimul act al
Forumului fiind rezervat discuțiilor bilaterale dintre
reprezentanții universităților românești și chineze.
Conf. dr. Adrian LĂCĂTUȘ
Directorul Institutului Confucius
∎ CUPRINS

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019
„Învață să fii în centru!” este îndemnul adresat
studenților

de

reprezentanții

În cuvântul de bun-venit, prof. dr. ing. Ioan Vasile

Universității

Abrudan, rectorul universității, a reamintit celor

Transilvania din Brașov, iar deschiderea anului

prezenți că această instituție de învățământ

instituția de învațământ superior brașoveană a

şi performanțe – lansează „îndemnul la excelență și

subliniat oportunitățile oferite, sprijinul acordat

o

dezvoltării tinerilor studenți cu performanțe și

adresându-se tuturor”, ca o componentă esențială

universitar 2018-2019 a fost ocazia cu care

varietatea ofertei educaționale.

superior - lider în Regiunea Centru, prin dimensiuni
asumare

îndrăzneață a

propriei

identități,

în cadrul comunității locale, brașovene dar și în plan
național și internațional.
Au adresat apoi scurte alocuțiuni publicului
numeros, prezent în Aula Universității, Marian

Rasaliu, prefectul județului Braşov, Adrian-Ioan
Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov,
George Scripcaru, primarul municipiului Braşovului
și Alexandru Iliescu, un invitat care le-a transmis

celor din sală energia și motivația de a pune în primplan educația, absolvent al universității și tânăr
antreprenor de talie mondială în mediul online.
Din cei peste 19.000 de studenți, masteranzi și
doctoranzi

înscriși

la

cele

18

facultăți

ale

Universității Transilvania din Brașov, peste 5.000
sunt „boboci” în acest an universitar, iar foarte mulți

dintre aceștia, dar și studenți și masteranzi din anii
mai mari, cadre didactice, invitați de onoare,

Aceștia i-au felicitat pe studenți pentru alegerea

făcută, atât cu referire la instituția academică, „un
stâlp al comunității braşovene, un oraş în oraş”,
după cum a apreciat primarul municipiului Braşov,
cât și pentru atracțiile și oportunitățile oferite de
oraș și județ.

reprezentanți ai autorităților locale şi județene,
parlamentari braşoveni și alți parteneri din mediul
socio-economic şi cultural, au păşit pragul Aulei
Sergiu T. Chiriacescu în data de 1 octombrie 2018,

întâmpinați ca în fiecare an de sunetul imnului
academic Gaudeamus igitur.

Festivitatea s-a încheiat cu un moment artistic
apreciat de publicul prezent, prin interpretarea de
înaltă ținută oferită de pianistul Botond Szöcs,
masterand al Facultății de Muzică, şi de soprana
Renata Vari, absolventă a Facultății de Muzică.
Lector dr. Victor BRICIU
∎ CUPRINS

PROGRAMUL TRANSILVANIA UNIVERSITY GUESTS
OASPEȚI DE LA NATIONAL CHUNG CHENG UNIVERSITY CHIAYI, TAIWAN
În perioada 8-12 octombrie 2018 s-a desfășurat la

Programul comun a mai cuprins vizite la Institutul

Universitatea Transilvania din Brașov, Departamentul

de cercetate-dezvoltare al Universității Transilvania

Ingineria fabricației, vizita a trei profesori de la

din Brașov, la Aulă și bibliotecă, precum și o vizită la

National Chung Cheng University - NCCU Chiayi,

Taiwan. Oaspeții au fost prof. De-Shin LIU, director al

compania Ina Schaeffler Braşov SRL, România.

S-au purtat discuții referitoare la posibilitățile de

Advanced Institute of Manufacturing with High-tech
Innovations (AIM-HI), Shyh-Leh CHEN, director al

cooperare viitoare, la participarea unor cercetători de

CHENG, președinte al Departamentului de inginerie

unui pachet de mobilități internaționale pentru

la NCCU la Conferința Internațională CoSME’20 și s-a

Departamentului de inginerie mecanică și Chih-Chun

convenit asupra depunerii cererii pentru finanțarea

mecanică.

studenți și cadre didactice între cele două universități
în cadrul programului Erasmus+ cu țări partenere.

În cadrul vizitei, cei trei invitați au ținut prelegeri
științifice în fața unor studenți și cadre didactice de
la

Facultatea

de

Inginerie

tehnologică

și

Cei trei profesori invitați, care dețin poziții
importante în cadrul unor organizații științifice

management industrial, Departamentul Ingineria

naționale și internaționale, au apreciat ca fiind

oferta universității lor privind cooperarea științifică

cooperării științifice și academice și modul în care a

fabricației. De asemenea, oaspeții au prezentat
cu universitatea brașoveană în domeniul ingineriei
industriale și programul de burse internaționale
pentru cercetare acordate de NCCU studenților.

promițătoare

perspectivele

de

dezvoltare

a

fost organizată vizita. Ca urmare a bunelor relații
bilaterale existente deja, a fost confirmat statutul
preferențial pe care îl vor avea studenții Universității
Transilvania din Brașov în programul de acordare a
burselor de cercetare oferite de către NCCU.
Prof. dr. ing. Mircea-Viorel DRĂGOI,
Departamentul Ingineria fabricației

∎ CUPRINS

SĂRBĂTORIREA ZILEI NAȚIONALE A CHINEI LA INSTITUTUL CONFUCIUS AL UNIVERSITĂȚII
TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

În data de 1 octombrie, Institutul Confucius al
Universității Transilvania din Brașov, în colaborare

cu Centrul Multicultural al universității au sărbătorit
Ziua Națională a Chinei.

dorința unei cooperări promițătoare și de lungă
durată

între

Shenyang

Jianzhu University

Universitatea Transilvania din Brașov.

și

Activitățile culturale prezentate și susținute de
profesorii și colaboratorii Institutului Confucius
pentru a sărbători ziua națională a Chinei au inclus
dansul Uigurian, o scenetă, o prezentare Qipao (de

costume tradiționale), interpretări muzicale, la
instrumente și cor – toate acestea demonstrând
diversitatea culturală specifică spațiului chinez.

La acest eveniment au participat, din partea
conducerii instituției, rectorul - prof. dr. ing. Ioan

Vasile Abrudan, prorectorul cu activitatea didactică prof. dr. Mihaela Gheorghe, prorectorul cu studenții și
legătura cu mediul economic și socio-cultural - prof. dr.
ing. Daniel Munteanu, prorectorul cu relații publice prof. dr. med. Liliana Rogozea, directorul Sun

Yuanyuan și directorul Institutului Confucius - conf. dr.
Adrian Lăcătuș. În alocuțiunile lor, aceștia și-au
exprimat bucuria sărbătoririi importantului eveniment,
bucurie pe care au împărtășit-o cu toți cei prezenți.

În același timp, în semn de apreciere, Prefectura
Braşov a arborat steagul Republicii Populare
Chineze pentru sărbătorirea prieteniei și a legăturii
dintre județul Brașov și provincia Liaoning.
La 1 octombrie, China sărbătorește împlinirea a 69
de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze și,
totodată, 25 de ani de prietenie între cele două

regiuni menționate anterior, legătura dintre acestea
continuând să se dezvolte prin schimburi de afaceri,
educaționale și culturale.

În deschiderea evenimentului, rectorul universității
a transmis un mesaj prin care a subliniat importanța
zilei pentru partenerii chinezi, a scos în evidență
dezvoltarea legăturii puternice de prietenie dintre
România și China și eforturile depuse de Institutul
Confucius pentru îmbunătățirea acestei relații,

Drd. George CHEN

pentru promovarea educației și a schimburilor

culturale. În finalul alocuțiunii, rectorul şi-a exprimat
∎ CUPRINS

DRACULA CONGRESS – CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ
Prima ediție a conferinței academice Dracula

International Perspective pe care l-am editat pentru

2018, în Aula Sergiu T. Chiriacescu, în paralel cu

contribuții din partea unor experți recunoscuți în plan

festivalul internațional de film Dracula Film Festival.

mondial în acest domeniu” – a declarat dr. Marius-

cercetătorului

Pregătirea Personalului Didactic al Universității de Vest

Congress s-a desfășurat între 17 și 19 octombrie

Inițiativa organizării acestui eveniment aparține
independent

Hans

de

Roos

și

specialistei în cinematografie, conf. dr. Magdalena
Grabias (Universitatea Maria Curie-Sklodowska din

editura Palgrave Macmillan, volum care conține

Mircea Crișan, conferențiar la Departamentul pentru
din Timișoara, unul dintre invitații key note speaker din
cadrul conferinței.

Lublin, Polonia), la care s-au alăturat lector dr. Florin
Nechita (Facultatea de Sociologie și comunicare,
Universitatea Transilvania din Brașov) și dr. Marcia
Heloisa

Amarante

Goncalves

(cercetător

la

Universidade Federal Fluminense din Rio de Janeiro,
Brazilia și traducătoare a edițiilor braziliene ale
romanelor Dracula și Power of Darkness).

Odată cu conferința academică au fost organizate în
parteneriat cu organizatorii Dracula Film Festival două

ateliere adresate în special studenților, unul de actorie și
celălalt de fotografie cu telefonul mobil, iar o echipă de
patru studenți de la noul program al Facultății de
Sociologie și comunicare, Media digitală, a beneficiat de
În lume se organizează numeroase conferințe,
simpozioane și colocvii științifice care au în centrul lor
teme inspirate de celebrul roman al lui Bram Stoker,

înscrierea directă în finala competiției de scurt-metraje
realizate cu telefonul mobil, Dracula Digital. Următoarea
ediție a Dracula Congress se va organiza în 2020.

Dracula, precum și de numeroasele producții media pe

acest subiect. Conferința de la Brașov a beneficiat încă
de la prima ediție de participanți veniți din toate
colțurile lumii, respectiv din Statele Unite, Brazilia,
Japonia, Marea Britanie, Germania, Polonia, Filipine,
Portugalia și România.

„Ca organizator al workshopului Where’s the place of

Dracula: (De)constructing Stereotypes in the Study of
the Mythical Space in Literature and the Arts şi a altor
conferințe internaționale dedicate literaturii fantastice,

pot să spun că există numeroși specialiști și cercetători
din întreaga lume interesați de acest domeniu. La

finele lui 2017 a apărut volumul Dracula: An

Lector dr. Florin NECHITA
Facultatea de Sociologie și comunicare
∎ CUPRINS

SIMPOZIONUL TEHNICO-ȘTIINȚIFIC MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE
În perioada 15-17 octombrie 2018 s-a desfășurat
în Poiana Brașov Simpozionul Tehnico-Științific
„Locuri de muncă sănătoase prin managementul
substanțelor periculoase”, desfășurat în cadrul
campaniei Săptămâna europeană pentru securitate

și sănătate în muncă, organizat de Ministerul Muncii
și Justiției Sociale, Inspecția Muncii, Inspectoratul
Teritorial

de

Muncă

Brașov,

reprezentat

de

inspector șef Adrian Reit, inspector șef adj. SSM
Dorin Senchetru și inspector șef adj. R.M. Dan Suciu,
și

Universitatea

Transilvania

din

Brașov,

reprezentată de rectorul universității, prof. dr. ing.
Ioan Vasile Abrudan și de decanul Facultății de

Știința și ingineria materialelor, prof. dr. ing. Teodor
Machedon-Pisu. Autoritățile locale au fost reprezentate de prefectul județului Brașov, Marian
Rasaliu, și vicepreședintele Consiliului Județen
Brașov, Adrian Gabor.

Transformarea Europei într-un loc mai sigur, mai
sănătos și mai productiv pentru muncă, constituie o
direcție de bază a Agenției Europene pentru

Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) pentru
perioada 2018-2019.
Campania denumită „Managementul substanțelor
periculoase” urmărește creșterea gradului de
conștientizare

în

ceea

ce

privește

riscurile

reprezentate de substanțele periculoase la locul de
muncă, precum și promovarea unei culturi în
vederea prevenirii acestor riscuri.

Dintre cele 21 de lucrări de specialitate prezentate
în cadrul simpozionului, se remarcă lucrarea cu un
grad ridicat de noutate „Aplicație software privind
optimizarea sistemelor de securitate și sănătate în

muncă specifice domeniului industrial”, autori: drd.
ing. Petru Iulian Mureșan și prof. dr. ing. Ioan
Miloșan,

din

cadrul

Departamentului

Știința

Prof. dr. ing. Teodor MACHEDON-PISU
Prof. dr. ing. Ioan MILOȘAN

materialelor, Facultatea de Știința și ingineria
materialelor.

∎ CUPRINS

A VIII-A EDIȚIE A SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL „FOREST AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT”

Ediția din acest an a simpozionului internațional

„Forest and Sustainable Development”, desfășurat

la Brașov în perioada 25-27 octombrie, a fost una

A doua zi a conferinței, 26 octombrie 2018, a fost

dedicată dezbaterilor desfășurate pe cele patru

secțiuni (Forest ecosistem management, Forest

important pentru învățământul superior silvic. Acum

engineering, Wildlife management și Advanced
geomatics),
discuțiile
interesante
oferind

Silvicultură, punându-se astfel bazele învățământului

Ultima zi a conferinței, 27 octombrie 2018, a fost

cu totul deosebită, întrucât anul 2018 este unul
70 de ani lua ființă la Brașov Institutul de
universitar brașovean.

posibilitatea stabilirii unor viitoare colaborări.

rezervată unei excursii în perimetrul Direcției Silvice
Mureș.

Această a VIII-a ediție s-a remarcat și printr-o
recunoaștere a evenimentului la nivel internațional,

Aprecierile primite pe toată durata evenimentului,

participanții la simpozion venind de pe toate

precum și numărul foarte mare de specialiști veniți

depuse și pentru a schimba păreri și impresii cu

suntem pe drumul cel bun și să sperăm că în anul

continentele pentru a-și prezenta rezultatele muncii
privire la subiectele de interes comun.
Astfel, la conferință au participat peste 170 de

specialiști, dintre care 86 din străinătate. Din
România au participat, pe lângă cadrele didactice și

să ia parte la aceast eveniment, ne fac să credem că
2020, la următoarea ediție, ne vom ridica, de

asemenea, la nivelul așteptărilor invitaților noștri
cărora le promitem, încă de pe acum, zile de neuitat
la Brașov.

doctoranzii din facultate, numeroși colaboratori de
la universități din țară, cercetători de la Institutul

Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură
„Marin Drăcea” și reprezentanți ai Regiei Naționale a
Pădurilor – Romsilva.
25 octombrie 2018, prima zi a conferinței, a

debutat cu ceremonia de celebrare a 70 de ani de
învățământ

superior

silvic

la

Universitatea

Transilvania din Brașov, urmată de deschiderea
oficială a simpozionului internațional și de sesiunea
plenară.

Șef lucr. dr. ing. Elena Camelia MUȘAT
∎ CUPRINS

CLIMATHON 2018 PE TEMA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
În data de 26 octombrie 2018 a avut loc

evenimentul

internațional

Climathon

2018,

eveniment de tip hackathon organizat în cadrul

La eveniment au participat studenți, doctoranzi,

tineri cercetători, precum și reprezentanți ai
mediului industrial. Reprezentanți ai firmelor ESRI

programului Copernicus al Uniunii Europene de

România, București și ATOS Convergence Creators,

către

Brașov, au contribuit cu prezentări la buna

comunitatea

de

inovare

Climate-KIC.

Evenimentul a avut ca obiectiv găsirea unor soluții

desfășurare a evenimentului.

pentru probleme legate de schimbările climatice,

utilizând date in-situ și satelitare provenind în

special de la sateliții Sentinel ai programului
Copernicus. Anul acesta evenimentul a avut loc
concomitent în 113 orașe importante din lume.

Climathon 2018 Brașov a fost găzduit de Institutul
CDI al Universității Transilvania din Brașov, fiind
organizat în cadrul centrului de cercetare C13
Sisteme

electronice

integrate

și

comunicații

avansate. Evenimentul s-a desfășurat sub egida
Academiei Copernicus, o rețea de entități de
educație și cercetare creată de către Comisia
Europeană

pentru

promovarea

Programului

Copernicus al Uniunii Europene. Universitatea
noastră este membră a Academiei Copernicus încă
de la formarea rețelei în 2016.

Echipa câștigătoare a fost formată din Maria
Marincaș și Romeo Panait, ambii studenți la
programul
Facultății

de

de

studii

Calculatoare

Inginerie

electrică

din
și

cadrul

știința

calculatoarelor a universității noastre.
Prof. dr. ing. Mihai IVANOVICI

Organizator Climathon 2018 și prodecan al Facultății
de Inginerie electrică și știința calculatoarelor
∎ CUPRINS

CONFERINȚE INTERNAȚIONALE DE PROFIL LA FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ
În perioada 25-26 octombrie 2018, Departamentul
de Inginerie mecanică al Facultății de Inginerie
mecanică, în colaborare cu Academia de Științe
Tehnice din România, Filiala Brașov, Societatea

Română de Mecanică Teoretică și Aplicată și
Societatea Română de Acustică (SRA), a organizat

conferințele internaționale The 7th International

Conference on Advanced Composite Materials
Engineering – COMAT 2018, The 42th International
Conference on Mechanics of Solids, Acoustics and
Vibrations – ICMSAV 2018 (conferință itinerantă,
anul acesta venind rândul Brașovului) şi The 2nd
International Conference Experimental Mechanics in
Engineering – eMECH 2018.

Totodată, în cadrul acestor manifestări științifice a
fost omagiat prof. univ. dr. ing. dr. h.c. Polidor Bratu,

președintele secției de Mecanică tehnică a ASTR,
personalitate

marcantă

pe

plan

științific,

educațional și managerial în domeniul mecanicii și
dinamicii aplicate în construcții și echipamente, un
prieten statornic al universității noastre.

Au fost evenimente care au adus în prim plan

aprecierea și excelența în inginerie mecanică. Au
fost prezenți participanți atât din centre universitare
și de cercetare din țară (București, Iași, Reșița,
Ploiești, Pitești, Cluj Napoca, Brașov, Galați etc.), cât
și din străinătate (Italia, Ungaria, Bulgaria etc).
Lucrările

prezentate

au

suscitat

interesul

cercetătorilor, succesul conferințelor fiind asigurat
de transferul de cunoaștere, de schimbul de idei și
mai ales de ștafeta pe care seniorii din domeniul
ingineriei mecanice o predau tinerelor generații, cu

grație, eleganță și profunzime. O parte dintre lucrări
vor fi publicate în reviste cotate ISI Web of Science.
Conferințele au fost conduse de prof. Carmine

Pappalettere de la Universitatea din Bari, fost

președinte al organizației internaționale Society for

Experimental Mechanics.

În cei 70 de ani de viață, profesorul Polidor Bratu a
format generații întregi de tineri, a coagulat
cercetarea științifică fundamentală cu cea aplicată,

a dus renumele ingineriei românești peste hotare,
iar pentru Facultatea de Inginerie mecanică a
Universității

Transilvania

din

Brașov,

a

fost

permanent un sprijin și mentor, fapt pentru care a
fost omagiat și i s-au acordat o placheta de onoare
și o diplomă aniversară.
Prof. dr. ing. mat. Sorin VLASE
Șef lucrări dr. ing. Mariana Domnica STANCIU
∎ CUPRINS

PROIECTUL LNSS ARMENIA, BELARUS ȘI MOLDOVA LA FINAL
În perioada 3-5 octombrie 2018, la Academia de
Administrare
Moldova,

s-a

Publică

din

Chișinău,

desfășurat conferința

Republica
finală

din statele partenere de proiect și din republica
Moldova.

a

proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de

biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia,
Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de
bibliotecă și reformarea bibliotecilor” (LNSS), proiect
desfășurat în cadrul programului Erasmus+ finanțat
de Uniunea Europeană.
Proiectul a fost implementat în perioada 20152018,

având

drept

scop

consolidarea

și

modernizarea bibliotecilor, ridicarea nivelului de
competențe și abilități ale personalului bibliotecilor

din statele respective prin dezvoltarea unor
biblioteci inovatoare ca suport pentru educație,
cercetare și învățare pe tot parcursul vieții. Proiectul

a reunit 13 universități din șapte țări - Irlanda,
Germania, Grecia, România, Armenia, Moldova și
Belarus.

Tereza Khechoyan, coordonatorul proiectului,
prorector al Academiei de Administrare Publică din
Armenia, a prezentat raportul final. Bibliotecile

instituțiilor de învățământ din statele beneficiare trei universități din Armenia, patru universități din
Belarus și două instituții de învățământ superior din
Republica Moldova – Academia de Administrare
Publică și Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din

Bălți, și-au consolidat dezvoltarea instituțională.
Bibliotecile au fost dotate cu echipament modern,
și-au extins rețeaua de servicii acordate cititorilor,
inclusiv servicii online. Personalul bibliotecilor,

precum și sute de profesori și studenți au beneficiat
de seminare de instruire, vizite de studiu.
Universitatea Transilvania din Brașov a contribuit

la realizarea conținutului celor opt module de
La întâlnire au participat conducerea și profesorii
Academiei de Administrare Publică, parteneri din
Germania, Irlanda, Grecia, România, Armenia și
Belarus, reprezentanți ai misiunilor diplomatice
acreditate la Chișinău, ai instituțiilor de învățământ

instruire,

instruirea

partenerilor,

activități

de

monitorizare și evaluare a activităților.
Coordonator proiect UTBV
Prof. dr. ing., dr. marketing Angela REPANOVICI
∎ CUPRINS

PRIMA EDIȚIE A CUPEI UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA LA ȘAH
Universitatea Transilvania din Braşov a organizat, în

din Brașov - Răzvan Dicu, anul III la Inginerie

parteneriat cu C.S. Șah Club Brașov și Inspectoratul

electronică şi telecomunicații, locul II a fost obținut

Școlar Județean Brașov, prima ediție a Cupei

de Ileana George (Alba Iulia), iar locul III de Lehel

Universității Transilvania la Şah, sponsor fiind Dino

Vrencian, fost student al universității.

Cantinei Complexului Studențesc „Memorandului” în

Sociologie și comunicare, prof. dr. Claudiu Coman, a

perioada 20-21 octombrie 2018.

obținut rezultatul cel mai bun.

Parc Râșnov. Evenimentul sportiv a avut loc în incinta

Dintre profesorii participanți, decanul Facultății de

Câștigătorii competiției au fost premiați de prof. dr.

ing. Daniel Munteanu, prorector, împreună conf. dr.
Ioan Turcu, decanul Facultății de Educatie fizică și
sporturi montane.

Competiția s-a desfășurat în sistemul de joc elvețian,
cu un număr de nouă runde și a avut ca scop atragerea

persoanelor din toate categoriile de vârstă spre
practicarea șahului, cunoscut drept sportul minții. Astfel,
jucători de vârste mici, fie cu experiență, fie începători,
precum și elevi, studenți și adulți s-au putut înscrie în
competiție,

luând

legătura

cu

Marele

Maestru

Internațional, Ciprian Nanu, unul dintre inițiatorii
proiectului. Acesta, împreună cu Dana Nanu și cu

Cupa Universității Transilvania la Șah, care i-a avut
ca inițiatori pe Marele Maestru Internațional Ciprian
Nanu și pe cei doi decani menționați anterior, s-a
desfășurat cu succes chiar de la prima ediție,

partenerii implicați, au asigurat o desfășurare excep-

atingându-și obiectivele. Competiția a înlesnit

panți (20 de reprezentanți ai universității, 70 de copii și

categorii de vârsta diferite care au ca pasiune

țională a evenimentului. Au fost înscriși 120 de partici30 de adulți), atât din județ, cât și din afara Brașovului.

apropierea tuturor competitorilor aparținând unor
comună șahul. Rezultatele detaliate ale competiției
pot fi consultate pe www.chess-results.com.

Printre participanți au fost și juniori multiplu

medaliați la campionatele naționale, precum si la
campionatele europene. La finalul competiției a avut
loc festivitatea de premiere pentru toate cele patru
turnee, premiile fiind acordate jucătorilor din toate

categoriile de vârstă. Concursul Open General a fost

Ciprian Nanu, mare maestru internațional
Prof. univ. dr. Claudiu COMAN

Studentă Denisa Alexandra ANGHEL

câștigat de un student al Universității Transilvania

∎ CUPRINS

CONFERINȚŢA DREPTUL AFACERILOR - ediția a XIV-a
Conferința Dreptul afacerilor, ediția a XIV-a, s-a

desfăşurat în perioada 12-13 octombrie 2018, la

Hotelul Aro Palace din Braşov, având drept coorganizatori Societatea Civilă Profesională de Avocați
Piperea & Asociații şi S.I.F. Transilvania, și ca
parteneri Baroul Braşov şi Universitatea Transilvania

din Braşov. Evenimentul a reunit cu precădere
specialişti din zona dreptului comercial, în cadrul
acestuia urmărindu-se construirea pilonilor unui Cod
comercial, considerat necesar și oportun.

Această

conferință

a

adus

reale

beneficii

specialiştilor, dar şi studenților Facultății de Drept.

Dezbaterile au permis clarificarea unor nelămuriri
existente

în

domeniul

dreptului

comercial.

Incursiunea în noțiunile dreptului insolvenței a
permis fundamentarea cunoştințelor deja existente,

în timp ce pentru studenții din anii I şi al II-lea
dezbaterile

au

reprezentat

o

introducere

în

domeniu.
Conferința

a

răspuns

aşadar

şi

nevoilor

studenților, vorbitorii alegând ca fiecare element
Garanția acurateței acestei inițiative a fost

prezentat să fie însoțit de exemple practice şi

competență dovedită în anumite sub-ramuri ale

Această conferință a permis specialiştilor în drept

conferită de argumentele expuse de persoane cu o

dreptului comercial (insolvență, societăți, contracte

analogii care au facilitat înțelegerea unor noțiuni noi.
comercial dezbaterea problemelor actuale ale

specifice activității comerciale, etc.). Între aceştia

acestei ramuri de drept privat, precum şi identificare

Facultății

studenți, evenimentul le-a oferit posibilitatea de a

s-au numărat cadre didactice universitare ale
de

Drept

din

cadrul

Universității

Transilvania din Braşov, printre care prof. dr.
Cristinel Ioan Murzea, prof. dr. Titus Prescure, prof.
dr. Ioan Schiau şi asist. dr. CodruţNicolae Savu.

unor posibile soluții juridice. În ceea ce-i priveste pe
dobândi noi cunoştințe şi de a se întâlni cu
specialişti ai dreptului, demonstrându-li-se, astfel,
că

succesul

presupune

perseverență

şi

profesionalism.
Asist. dr. CodruţNicolae SAVU
Studentă Carmen Beatrice ENACHE
∎ CUPRINS

PARTICIPAREA STUDENȚILOR DE LA FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU ÎN
CADRUL PROIECTULUI ECOATITUDINE

EcoAtitudine este un proiect de conștientizare a

Școala Generală nr. 15, Liceul de Muzica Tudor Ciortea,

selectivă a deșeurilor menajere. Acest proiect se

Andrei Bârseanu. De asemenea, studenții voluntari au

desfășoară în perioada 2010-2020 pe plan național

însoțit operatorul de salubrizare pe perioada colectării

și a fost implementat în parteneriat cu Ministerul

deşeurilor de la populație, urmărind dacă procesul de

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

corect de către populație. În același timp, studenții

(ANRSC), asociații de dezvoltare intercomunitară

voluntari au realizat sondaje de opinie referitoare la

(ADI),

această campanie EcoAtitudine.

elevilor și a populației în ceea ce privește colectarea

Mediului, Autoritatea Națională de Reglementare

unități

administrativ-teritoriale

(UAT),

operatori de colectare și transport, organizații de

Colegiul Național Andrei Șaguna, Colegiul Național

colectare selectivă la domiciliu s-a realizat în mod

transfer de responsabilitate (OTR) și reciclatori.

Proiectul pilot s-a încheiat cu o festivitate de premiere
Proiectul propune schimbarea unor mentalități
pentru ca populația din întreaga țară să înțeleagă

importanța atitudinii și a comportamentului de tip eco.
Se pune accent pe selectarea deșeurilor, astfel încât

generațiile tinere să conștientizeze că reutilizarea,
reducerea și reciclarea sunt acțiuni ce stau la
îndemâna fiecăruia dintre noi pentru protecția
mediului înconjurator.

Astfel, în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie 2018,
la nivelul orașului Brașov, s-a desfășurat un proiect pilot
având ca obiectiv implicarea activă în procesul de
colectare selectivă a deșeurilor menajere de către elevii,

ce a avut loc în Sala de Consiliu a Primăriei Brașov. La
eveniment au participat toate părțile implicate în

proiectul pilot: elevii și profesorii de la școlile din zona
Schei și centrul vechi al orașului, studenții voluntari
însoțiți de profesorul coordonator – conf. dr. Cristina
Cazan, reprezentantul firmei de salubrizare Brai-Cata director economic Gabriela Predoiu, reprezentantul
Primăriei Brașov - vice-primarul Laszlo Barabas,
reprezentantul ADI ISO Mediu Brașov - Cezar Spătaru și
directorul proiectului EcoAtitudine – Stere Crețu.
(http://ecoatitudine.eu/index.php/concursuri-brasov/
brasov)

profesorii și locuitorii din zona Schei și centrul vechi al
orașului Brașov, dar și dezvoltarea unor atitudini și
comportamente de responsabilitate civică.

Pentru buna desfășurare a proiectului pilot s-a

încheiat un acord de parteneriat între asociația ADI ISO
Mediu Brașov și Facultatea Design de produs și mediu,
specializarea Ingineria și protecția mediului în
industrie. Studenții voluntari au fost direct implicați în

activitățile de informare a elevilor de la școlile din zona
vizată: Școala Generală nr. 5, Școala Generală nr. 14,

Conf. dr. Cristina CAZAN
Facultatea Design de produs și mediu
∎ CUPRINS

SIMPOZION NAȚIONAL DE MEDICINĂ PSIHOSOMATICĂ
În perioada 5-6 octombrie 2018 s-a desfășurat în
Aula

Universității

Transilvania

din

Conform modelului clasic, care stă la baza

Brașov

medicinei, boala este urmarea unor cauze sau

simpozionul anual de Psihosomatică, organizat cu

factori de risc. Modelul psihosocial pune accentul și

susținerea Facultății de Medicină și a Colegiul

pe factorii psihosociali care conduc la producerea

Medicilor Brașov.

bolii, la raportarea simptomelor, precum și la
calitatea vieții, înainte sau sub tratament.

Programul științific a debutat cu un curs presimpozion prin care s-a urmărit familiarizarea
medicilor mai tineri cu conceptele de bază ale
acestei paradigme.
Psihosomatica

nu

este

psihiatrie,

nu

este

psihanaliză sau psihoterapie, ci o paradigmă
operațională pe care ar trebui să și-o însușească toți
cei care sunt practicanți ai medicinei.

Deși este o specialitate medicală în unele țări, ea
există doar ca materie opțională la câteva facultăți
de medicină: București, Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu.

Numărul mare de studenți și medici rezidenți

participanți denotă interesul arătat simpozionului, iar
calitatea, varietatea lucrărilor și nivelul profesional al
invitaților au asigurat succesul acestuia.
Conf. dr. med. Laurențiu NEDELCU

∎ CUPRINS

A IV-A EDIȚIE A CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE NEW TRENDS ON SENSING-MONITORING-

TELEDIAGNOSIS FOR LIFE SCIENCES - NT SMT-LS 2018
Conferința NT SMT-LS 2018, desfășurată în

prezentate la secțiunile de poster și prezentări

perioada 30 august -1 septembrie 2018, a fost

orale, în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale

organizată de Universitatea Transilvania din Brașov,

de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România.

în colaborare cu Universitatea de Medicină și
Farmacie „Carol Davila” – București, Università
Degli Studi Di Milano (Italia), University of Perpignan

Via Domitia (Franța), Universidad de Las Palmas de
Gran

Canaria

(Spania),

Ordinul

Biochimiștilor,

Biologilor, Chimiștilor din Sistemul Sanitar din
România (OBBCSSR), Ordinul Asistenților Medicali
Generalişti, Moaşelor și Asistenților Medicali din
România

(OAMGMAMR),

Synevo,

MedLife

și

Ministerul Cercetării și Inovării.
Este de menționat și sprijinul important al

sponsorilor NovaIntermed, PalmSens și Pharma
Nord, care au organizat și ateliere și prezentări ale
produselor și serviciilor lor.

Această manifestare științifică a contribuit la
promovarea colaborărilor dintre cercetătorii din

diferiteţțări cu experiențe profesionale specifice, în
vederea participării la proiecte internaționale comune
și în vederea realizării unor „poli” de interes științific
care să includă tineri sau cercetători români mai
experimentați.

În cadrul conferinței internaționale NT SMT-LS 2018,
al cărei program final poate fi consultat la adresa
http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2018,

s-au

reunit eforturile specialiștilor din domeniile științelor
vieții (medicină, siguranța și calitatea alimentelor,

protecția mediului, bioinginerie, informatică) prin
tratarea de teme științifice multi- și interdisciplinare,
având ca obiectiv identificarea problemelor existente

și a soluțiilor inovative posibile pentru creșterea
calității vieții oamenilor și animalelor, precum și
pentru protecția mediului.
S-au acordat premii în special tinerilor cercetători

români și străini pentru contribuțiile lor științifice

Prin participarea la acest eveniment științific

parteneriatele deja existente au fost consolidate și au
fost identificați alți posibili colaboratori pentru proiecte
și parteneriate internaționale ulterioare de tip Horizon
2020 sau programe naționale de cercetare.
Conf. dr. Laura FLOROIAN – Facultatea de Inginerie
electrică și știința calculatoarelor

Prof. dr. Mihaela BADEA - Facultatea de Medicină
∎ CUPRINS

ȘCOALA DE VARĂ INTERNAȚIONALĂ FOOD SAFETY AND HEALTHY LIVING – FSHL 2018
Școala de vară internațională a fost organizată de

Portugalia, Croația, Italia, Republica Moldova,

Universitatea Transilvania din Brașov în perioada

Federația Rusă şi le-a oferit acestora posibilitatea

26-30 august 2018, în colaborare cu Universitatea

de a prezenta cursuri sau de a asista la ele, de a face

de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din

schimb de bune practici educaționale și de a

București, Università degli Studi di Milano (Italia),

dezvolta colaborări la nivel regional şi european.

Universite de Perpignan Via Domitia (Franța),
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spania),
Synevo România și Ministerul Cercetării și Inovării.

Pentru realizarea cu succes a acestei școli de vară
s-a utilizat experiența echipei proiectului CEEPUS –

Food Safety for Healthy Living - CIII-RO-1111-021718

(coordonator

rețea

–

Universitatea

Transilvania din Brașov), care a facilitat sosirea la
Brașov a cadrelor didactice și a studenților din rețea,
dar și a unor invitați speciali.
Cu sprijinul oferit de Universitatea Transilvania din

Brașov au fost asigurate cazarea participanților
CEEPUS și decontarea cheltuielilor de deplasare ale

prof. dr. Mark Shamtsyan (St. Petersburg State

Institute of Technology, Federația Rusă).

Temele prezentate în cadrul școlii de vară FSHL 2018
(http://fshl2018.wew.ro/program-summer-

school.pdf) au indicat preocupări de tip state-of-art în
domeniul analizei nutriționale, a factorilor de mediu
care pot determina probleme de toxicologie asociate.
Au fost şi teme despre legătura mediu-alimentesănătate şi despre elemente de nutriție personalizată

la diferite grupe de vârstă, evidențiindu-se metode
rapide

și

performante

de

analiză

(metode

cromatografice, respectiv senzori și biosenzori pentru
controlul alimentelor), precum și noi tendințe în
domeniul științelor nutriționale.

Fiind prima școală de vară cu această tematică
organizată în universitate, s-a realizat promovarea
imaginii comunității științifice românești și brașovene

la nivel local, regional, național şi internațional, pentru
exploatarea domeniilor de cercetare existente prin
cercetări multi- și interdisciplinare.
Conf. dr Laura FLOROIAN - Facultatea IESC
Prof. dr. Mihaela BADEA - Facultatea de Medicină
Școala de vară a reunit participanți din România
(Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța), Spania,

Prof. dr. Liviu GACEU – Facultatea de
Alimentație și turism

Portugalia, Slovenia, Polonia, Republica Cehă, Italia,

∎ CUPRINS

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ - SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE BOOKFEST BRAȘOV
În seara zilei de 18 octombrie am audiat în

Discutând despre inteligența artificială, profesorul

deschiderea celei de-a patra ediții a salonului de carte

dr. ing. Claudiu Pozna, de la Facultatea de Inginerie

Bookfest o prelegere a profesorului Claudiu Pozna.

electrică și știința calculatoarelor, ne-a vorbit

Pozna ne-a invitat să reflectăm asupra caracterului de

de complex și care depinde de atât de multe

mit sau realitate al acesteia. Evenimentul a avut loc la

mecanisme, încât ne este greu să-l definim,

Aula Universității Transilvania, acolo unde s-a

darămite să-l mai și înțelegem în detaliu. La baza

Pornind de la problema inteligenței artificiale, Claudiu

desfășurat și târgul de carte.

despre faptul că mintea umană este un aparat atât

inteligenței artificiale stă combinarea unor formule

pentru a crea algoritmi din care să rezulte anumite
acțiuni similare celor umane, în acord cu partea
logică a umanității.

Salonul de carte Bookfest a readus în Brașov

pentru o perioadă de patru zile „cei mai importanți

autori și cele mai bune cărți la cele mai bune
prețuri”, după cum au spus-o chiar organizatorii. Ca
și în anii precedenți, nu au lipsit nici lansările de

carte sau sesiunile de autografe cu personalități ale
literaturii române contemporane (Adrian Lăcătuș,
Radu Paraschivescu, Lucian Boia și alții).

În schimb, partea de creativitate a unui om este
mai greu de atins de către un mecanism setat
strict matematic. Evoluția ne arată că societatea

depinde de anumite caracteristici despre care nu
știm momentan dacă sunt factori buni sau răi în
această continuitate a vieții și, așa cum ne indică

însuși titlul prelegerii profesorului Pozna, „mit sau
realitate”, această problemă își va găsi răspunsul
doar în timp, dată fiind modernizarea accelerată a
vieții umane.
Alexandra GÎRBEA
Studentă anul III, Comunicare și relații publice

∎ CUPRINS

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ȘTIINȚA MUZICII
În perioada 28 – 31 octombrie 2018, Facultatea

doctoranzi din Universitatea Transilvania din Brașov

de Muzică din Brașov a organizat ediția a VIII-a a

și din alte centre universitare – Cluj-Napoca,

Conferinței

Constanța, Oradea, Piatra Neamț, Timișoara, dar și

Internaționale

ȘTIINȚA

MUZICII

–

EXCELENȚĂ ÎN PERFORMANȚĂ.

profesori cercetători, doctori și doctoranzi din
învățământul preuniversitar. O mențiune specială se
cuvine participanților din străinătate, respectiv din
Anglia, Franța, Germania, Polonia, Portugalia și
Serbia.
Tematica lucrărilor prezentate în cadrul conferinței
a fost diversă și interesantă, acoperind următoarele

domenii ale științei muzicii: Muzicologie, Educație și

pedagogie muzicală, Folclorul copiilor, Artele
spectacolului, Etnomuzicologie și etnologie,
Management cultural, Terapia prin muzică.
Ca și în edițiile precedente, conferința s-a bucurat
de un larg interes din partea cadrelor didactice și

cercetătorilor în domeniu, dar și a studenților
doctoranzi în muzică, invitați și încurajați să-și
prezinte ideile și proiectele de cercetare în cadrul
unei sesiuni speciale.

La lucrările conferinței au participat un număr

impresionant de studenți ai Facultății de Muzică. În
scopul

asigurării

unei

pregătiri

unitare

și

performante a viitorilor studenți, începând cu
această ediție la lucrările conferinței au participat ca
invitați

profesori

din

liceele

vocaționale

ale

învățământului preuniversitar.
Deschiderea festivă a avut loc printr-un recital
cameral susținut de profesori ai Facultății de Muzică
din Brașov și de pianistul prof. univ. dr. Constantin
Sandu, din Portugalia. O prezență specială în cadrul

lucrărilor a fost cea a prof. dr. Jean-Christoph Frisch
de la Universitatea din Paris, Sorbona, care a
susținut un recital-conferință, alături de muzicieni

Ca în fiecare an, lucrările prezentate în cadrul
conferinței, supuse procedurii de recenzare a

comitetului de experți, vor fi publicare în Buletinul

Universității Transilvania din Brașov – Seria VIII, Arte.

Prof. dr. Ioan OARCEA
Facultatea de Muzică

din România. Au prezentat lucrări cadre didactice și

∎ CUPRINS

INAUGURAREA LABORATORULUI DE ELECTRONICĂ BENCHMARK LA FACULTATEA IESC
Departamentul de Electronică şi calculatoare din
cadrul Facultății de Inginerie electrică şi știința

osciloscop, sintetizator, punte RLC, frecvențmetru,
stație de lipit şi calculator.

calculatoarelor are, începând cu anul universitar
2018-2019, un laborator modern de electronică în

care compania Benchmark Electronics România a
investit în echipamente performante, module
educaționale şi mobilier. Compania americană
Benchmark este în top 10 furnizori de servicii
integrate de producție electronică, oferind totul, de
la dezvoltarea produsului, până la construcția
plăcilor de circuit imprimat. Benchmark Electronics
România servește piețele europene și mondiale

pentru segmentele industriale de control, testare și
măsurare, managementul datelor și al energiei
electrice, precum și industria medicală.

Pe

lângă

echiparea

tehnică,

laboratorul

beneficiază de dotări moderne specifice procesului
didactic (ecrane, videoproiectoare), de o amenajare
modernă care reproduce bancurile de lucru din zona
de testare-depanare din producție şi, nu în ultimul
rând, laboratorul are o ambianță tinerească.

Laboratorul este un rod al parteneriatului dintre
Universitatea Transilvania din Braşov şi compania
Benchmark Electronics România, parteneriat în

cadrul căruia toate activitățile desfăşurate au în
centru studentul, pregătirea de calitate a viitorului
specialist. În domeniul dinamic al tehnologiilor

Laboratorul a fost inaugurat pe data de 16

octombrie 2018 în prezența Rectorului Universității

electronice, industria şi mediul academic au înțeles

Transilvania din Braşov, prof. dr. ing. Ioan Vasile

viitorul specialist să fie bine pregătit pentru a face

Electronics România, Florin Onu. Evenimentul a fost

că implicarea şi efortul comun sunt premiza ca

față provocărilor profesionale. Laboratorul este
echipat la standarde tehnologice actuale pentru
desfăşurarea

orelor

de

aplicații

practice

la

disciplinele din domeniul electronicii.
Punctele de lucru sunt prevăzute, fiecare, cu un
set complet de aparate specifice: sursă de

Abrudan şi a Directorului general Benchmark
mediatizat amplu de presa scrisă şi audiovizuală
locală şi online.
Conf. dr. ing. Carmen GERIGAN - Decan

Facultatea de Inginerie electrică și știința

calculatoarelor

alimentare, multimetru digital, generator de funcții,

∎ CUPRINS

UN LABORATOR NOU, MARCA SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE, LA FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Universitatea Transilvania din Brașov împreună cu

Siemens Industry Software SRL au inaugurat în data
de 17 octombrie 2018 la Facultatea de Matematică

și informatică un laborator modernizat, atractiv și
dotat cu resurse educaționale de ultimă generație.

Evenimentul a marcat, o dată în plus, colaborarea
permanentă dintre cei doi parteneri prin acțiuni
concrete și benefice în primul rând studenților.

Activitățile didactice și practice desfășurate în noul
laborator

beneficiază

de

sisteme

de

calcul

performante dual-monitor, de mobilier modular și
deosebit de atractiv prin posibilitățile de configurare
și aranjare a grupului țintă și, punctul de atracție
pentru majoritatea vizitatorilor, de un perete dotat
cu folie în loc de tabla școlară clasică.
„Laboratorul de la Facultatea de Matematică și

informatică realizat împreună de către Universitatea
Transilvania din Brașov și Siemens Industry Software
SRL are un aspect diferit de cel al unei săli de clasă
convenționale; în loc de șiruri de mese și bănci, am
gândit un mobilier asemănător unui spațiu de coworking, care să pregătească viitorii absolvenți pentru
lucrul în echipe agile. în locul pereților albi, am optat
pentru culori și forme care să provoace creativitatea”,
a explicat dr. ing. Cristi Irimia, Manager General al
Siemens Industry Software SRL.

„Ca facultate, avem colaborări cu peste patruzeci de

companii din IT, atât pentru practica studenților, cât și
pentru aplicarea altor programe de parteneriat care să
contribuie la construirea unui viitor studenților în acest
domeniu. În particular însă, ceea ce inaugurăm acum
este un laborator modern, realizat de o firmă
deosebită din Brașov. Cu siguranță, ideea principalã,
atât pentru noi, cât și pentru partenerii noștri, este ca
nivelul studenților noștri în pregătirea practică să
crească și suntem convinși că acest laborator îi ajută.”,
a adăugat conf. dr. Eugen Păltănea, decan al Facultății
de Matematică și informatică din Brașov.

Un început de an universitar generos pentru
studenții noștri, prin care partenerii implicați s-au
completat reciproc și au contribuit la dezvoltarea unui
concept nou de laborator didactic, arătând că sunt

susținute în continuare proiectele de parteneriat
educațional cu mediul economic brașovean.
Lector dr. Anca VASILESCU, Prodecan

Facultatea de Matematică și Informatică

∎ CUPRINS

COLABORARE DE SUCCES: ASOCIAȚIA DE SERVICII SOCIALE SCUT ȘI FACULTATEA DE
SOCIOLOGIE ȘI COMUNICARE - BIBLIOTECA VIE 2018
În data de 6 octombrie 2018, Asociația de Servicii

Sociale SCUT, în parteneriat cu Universitatea
Transilvania din Brașov, a demarat a opta ediție a
evenimentului Biblioteca Vie, eveniment ce face
parte din proiectul „SCHIMBARE ÎN BINE PENTRU

TINERI”, cofinanțat de Consiliul Județean Brașov.
Biblioteca Vie este un concept internațional a cărui
esență se poate exprima prin două cuvinte
„Întâlnește-ți prejudecata!”. Cărțile din Biblioteca Vie

sunt persoane reale aparținând unor categorii
extrem de diverse despre care există anumite
prejudecăți și stereotipuri.

În cadrul evenimentului au fost prezentate două
momente de flashmob prin care cele două categorii
principale cu care lucrează Asociația de Servicii Sociale
SCUT, tineri proveniți din medii defavorizate și
persoane cu boli cronice de sănătate mintală, au avut
posibilitatea de a se prezenta într-o manieră creativă.

Anul acesta, alături de noi au fost prezente 48 de

cărți vii. Cărțile din Biblioteca Vie sunt oameni
interesanți care au de spus o poveste (povești de
viață, din diferite domenii de activitate), care au
trăit experiențe inedite și care s-au confruntat cu
diferite prejudecăți.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Aulei Sergiu
T. Chiriacescu, timp în care persoanele interesate
din comunitate au avut posibilitatea de „a citi” o

carte vie, de a se informa în scopul dezvoltării
personale și înlăturării anumitor prejudecăți și
stereotipuri în raport cu diferite categorii de
persoane.

În cadrul evenimentului, cărțile din Biblioteca Vie

au fost cercetate de aproximativ 200 de cititori –
elevi, studenți și alte persoane din comunitate.

Alături de noi au fost prezenți 15 voluntari din

cadrul Colegiului Economic Andrei Bârseanu și cinci
voluntari din cadrul Universității Transilvania din
Brașov de la programele de studii Asistență socială,
Psihologie, Medicină și Management, fără de care
acest eveniment nu ar fi avut aceeași amploare.

Lector dr. Diana BODI
Facultatea de Sociologie și comunicare

Diana - Maria COVACI

Asistent social, Asociația de Servicii Sociale SCUT
∎ CUPRINS

ORAȘUL FAMILIAR – PROIECT DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ FRANCO-ROMÂN PE TEMA
SCHIMBĂRILOR URBANISTICE ȘI SOCIALE

O primă prezentare publică în România a
proiectului coordonat de Universitatea Lumière Lyon
2 (LADEC - Laboratorul de Antropologie a Problemelor
Contemporane), la care Universitatea Transilvania din

Brașov este partener prin Facultatea de Sociologie și
comunicare, a avut loc în perioada 31.10 – 2.11.2018.
Tema principală a proiectului „Orașul familiar” vizează
legăturile de familiaritate pe care oamenii le
construiesc cu orașul: ajustările permanente, rutina,
atașamentele prin care aceștia dau continuitate
practicilor lor de viață, chiar și atunci când se confruntă

cu situații de ruptură, de dislocare a spațiilor
(transformarea spațiilor, demolări și mutări, invazia
prin trafic rutier etc.).

Este vorba de un studiu participativ în care locuitorii
filmează ei înșiși cu camera portabilă orașul sau cartierul
lor și sunt invitați să scrie alături de membrii echipei
proiectului materiale sau comentarii la ele. Scopul
acestor materiale este de a atrage atenția asupra unor
aspecte pe care nu le mai vedem datorită rutinei
noastre zilnice, lărgind astfel cercul cetățenilor vigilenți,
preocupați de ceea ce se întâmplă cu orașul lor
.

„Ne-am concentrat atenția în special pe două
orașe: Brașov în România și Lyon în Franța. Nu neam propus neapărat să realizam o comparație între
ele, contextele și fenomenele observate fiind foarte
diferite. Scopul nostru a fost mai degrabă să
identificăm problemele comune cu care se
confruntă locuitorii acestor două orașe europene și
reacțiile citadine și cetățenești față de acestea”, a
declarat Bianca Botea, profesor de antropologie la
Universitatea Lumière Lyon 2.

Realizate în urma unei cercetări pe teren,

materialele prezentate vor fi reunite pe un website
care nu va reflecta o propunere de lectură închisă
sau impusă de un „expert” și un cercetător distant,
izolat în turnul său de fildeș.

Colaboratori în proiect sunt Orașul memorabil Brașov (Ordinul Arhitecților din România – filiala
Brașov-Covasna-Harghita), Centrul Regional Francofon
pentru

Cercetări

Avansate

în

Științe

Sociale

(CEREFREA)- București, Laboratorul „Educatie, Cultura,
Politica”-Universitatea

Lyon

2,

Centrul

Social

Sauvegarde Duchère- Lyon și Casa de Tineret și Cultură
Duchère- Lyon.

Lector dr. Diana BODI
Lector dr. Florin NECHITA
Facultatea de Sociologie și comunicare
∎ CUPRINS

TITUS CONSTANTIN BĂLAN PRINTRE CÂȘTIGĂTORII PRIMEI EDIȚII A COMPETIȚIEI NAȚIONALE
„BURSELE ANIS”

ANIS – Asociația Patronală a Industriei de

Software și Servicii, a lansat în acest an prima ediție

În competiție au intrat 35 de propuneri și au fost

acordate 10 burse, fiecare în valoare de 5.000 Euro.

a competiției naționale Bursele ANIS. Programul s-a

Titus Constantin Bălan, şef lucrări în cadrul

desfășurat în parteneriat cu mediul academic din

Universității Transilvania din Braşov, Facultatea de

România și are ca misiune sprijinirea excelenței în

Inginerie electrică şi știința calculatoarelor, a fost

studențească.

Security and Perimeter Defence, cu predare în limba

inițiative didactice de învățare, predare și cercetare
Conform regulamentului privind condițiile de

premiat pentru propunerea unui nou curs - Network
engleză. Noutatea cursului o reprezintă gradul de

eligibilitate, participanții trebuie să fie cadre

specificitate foarte mare, acesta fiind dedicat

lucrări, vârsta maximă 40 de ani, iar propunerea de

cu elemente dedicate (firewall, IDS/IPS). Elementul

proiect trebuie să conțină introducerea unor cursuri

inovativ introdus este implementarea unui sistem

noi sau actualizarea în proporție de cel puțin 50% a

de laboratoare în sistem virtualizat, pe care

Artificial Intelligence/ Machine Learning, Big Data,
Fintech, Cybersecurity și Healthtech și/ sau

Infrastructure). Cursul va fi predat în semestrul al

didactice cu gradul didactic cel puțin de lector/șef

unui curs existent în zone de interes precum

metodelor de securizare a infrastructurilor de rețea

studenții le pot accesa în mod VDI (Virtual Desktop
doilea al acestui an la programul de studii de master

folosirea unor metode inovative de predare. Prima

Cyber Security (cu predare în limba engleză),

susținerea directă a companiilor Atos, Adobe,

universitar cu un număr de 26 de studenți.

ediție a programului Bursele ANIS s-a derulat prin
Bitdefender,
companii

Softelligence,
cu

preocupări

Cornerstone,

Enea,

constante

pentru

dezvoltarea dialogului cu sfera educațională și

program care a pornit începând cu acest an

Conf. dr. ing. Carmen GERIGAN - Decan

Facultatea de Inginerie electrică și știința

sprjinirea performanței cadrelor didactice.

Titus Constantin Bălan primind premiul de la Florin Talpeş, CEO Bitdefender

calculatoarelor

∎ CUPRINS

TREI ANI DE COLABORARE ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE ÎNTRE UNIVERSITĂȚILE TRANSILVANIA
ȘI GEORGIA SOUTHERN

Cooperarea dintre cele două universități a

început în anul 2016 cand s-a decis aprofundarea
cunoașterii reciproce între cadrele didactice din cele
două universități, luându-se hotărârea de a încheia
un acord de cooperare Erasmus+. Astfel, aplicația

depusă de către universitatea noastră în cadrul
programului Erasmus+ a avut succes și au început
din anul 2017 schimburile dintre Facultatea de
Inginerie electrică și știinta calculatoarelor de la
Universitate Transilvania din Brașov și Facultatea de

Inginerie din cadrul Universității Armstrong Atlantic

Savannah

Georgia,

USA.

S-a

decis

promovarea și dezvoltarea programelor comune de
educație și cercetare.

Universitatea

Georgia

Southern

este

a

doua

universitate a statului Georgia și aceasta a absorbit pe
parcursul anului 2017 Universitatea Argmstrong Atlantic, Savannah.

Între cele două universități au loc anual vizite

reciproce, ocazie cu care cadrele didactice din cele două
țări susțin în cadrul universităților partenere cursuri în
domenii de interes comun, precum sistemele de stocare
a energiei electrice și de management al acesteia,
precum și cursuri privind

tehnologia

X3D

de

reprezentare a datelor folosind tehnologii Web de
reprezentare spațială a datelor. Profesorii Felix HamzaLup și Paul Nicolae Borza au promovat și participat la
aceste acțiuni.
În anul 2018 s-a decis aprofundarea colaborării
În 2017, rectorul și prorectorul Universității
Transilvania din Brașov, precum și directorul

dintre universități, fiind transmis spre publicare un

articol comun și totodată s-a dezvoltat un curs dedicat

programelor internaționale din Georgia, au semnat

senzorilor și tehnologiilor moderne de reprezentare a

participanți la această colaborare internațională

dorește a fi dezvoltate module de curs comune în

un acord de cooperare Erasmus+. Principalii

sunt prof. dr. ing. Paul Nicolae Borza de la

datelor achiziționate. În perspectiva următorilor ani se
cadrul programelor de masterat de la cele două

Universitatea Transilvania din Brașov și prof. dr. ing.

universități precum și transmiterea în comun a unor

Colaborarea a fost facilitată de Rectorul prof. dr.

martie, respectiv noiembrie 2018 au avut loc

Felix Hamza-Lup de la Georgia Southern.

Ioan Vasile Abrudan și de prorectorii prof. dr.

propuneri de proiecte de cercetare științifică. În luna
prelegerile cu titlurile „Introduction to X3D –

directorul programelor și serviciilor internaționale

Paradigms, Static and Dynamic Scenes”, și „Webbased 3D User Interfaces”, respectiv „Electric Energy
Storage Systems – Super Capacitors”.

prof. Dr. Dorothee Mertz Weigel de la Universitatea

Prof. dr. Paul BORZA

Simona Lache și prof. dr. Carmen Buzea de la

Universitatea Transilvania, precum și de către

Georgia Southern.

Facultatea de Inginerie electrică și știința
calculatoarelor
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DESCHIDEREA STAGIUNII DE CONCERTE 2018-2019

CORONENSIS DANSANT - ANSAMBLUL DE MUZICĂ VECHE CODEX
Concertul prezentat de Ansamblul de muzică

Szabó (flaut baroc, flaut drept, percuție) conduși de

Universității Transilvania, în data de 1 octombrie 2018,

director artistic și profesor al Facultății de Muzică

veche CODEX în deschiderea Stagiunii de Concerte a

a fost inedit. Sub titlul Dialoguri între muzica veche -

transilvăneană și europeană - de curte şi populară au

dr. Ignác Csaba Filip (flaut drept, flaut travers) –
din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

fost prezentate lucrări de facturi diferite.

Muzica veche din Transilvania secolelor XVI–XIX,
manuscrise și Codicele Caioni, muzica din Europa
Centrală și de Est, muzica barocă timpurie, franceză,
italiană și germană au alternat cu scurte prezentări

și lecții de cultură muzicală. Concertul a fost realizat

în stilul denumit interpretare istorică (autentică),

A fost o seară încântătoare care a culminat cu

utilizând instrumente de tip baroc și renascentist și

lecții de dans renascentist și care a dovedit că

metode și alte surse teoretice de epocă, repertoriul

CODEX la manifestările de muzică veche din țară și

o practică de interpretare reconstituită după tratate,
Ansamblului Codex înseamnând și descoperirea,

prezența permanentă a Ansamblului de Muzică Veche
peste hotare, precum și participarea la cele mai

explorarea și cercetarea unui material muzical

însemnate

profesioniști cât și de melomani.

Muzicii Vechi din Europa) sunt binemeritate și

autohton

puțin

cunoscut

atât

de

muzicienii

Am avut astfel parte de un prim recital remarcabil
ce a demonstrat întreaga măsură a posibilităților

muzicienilor László Kovács (rebec, vioară), Éva
Kovács (fidulă), Csaba Adorján (violă, fidulă),

festivaluri

și

evenimente

muzicale

internaționale (să amintim numai celebrarea Zilei
remarcate pozitiv de public.
Drd. Fulvia Anca CONSTANTIN
Expert Centrul Muzical.

Zsombor Lázár (fidulă bas, violoncel, cobză), Árpád
Szőgyör (contrabas, gardon, viola da gamba), Éva
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RECITAL EXTRAORDINAR ALINA BERCU LA ANIVERSAREA DE 70 DE ANI A UNIVERSITĂȚII
TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Aniversarea a 70 de ani de existență a Universității

Transilvania din Brașov a fost marcată și muzical în
data de 26 octombrie 2018 printr-un recital de pian
al Alinei Bercu.

repertoriu, indiferent că e vorba despre Sonata în fa

minor Apasionata de Ludwig van Beethoven, de
Liebesleid și Liebesfreud de Kreisler în aranjament
pentru pian de S. Rachmaninov, de Nocturnele nr. 1
și 2 de Frederic Chopin sau de Sonata în Si bemol
Major nr. 7 de Serghei Prokofiev.
Comunicarea artistică de o maturitate sobră, în

ciuda vârstei pianistei, și bucuria transmisă au
conturat o experiență de neuitat oferită în dar

ascultătorilor. Sub degetele sale, muzica respiră cu
naturalețe, legând într-o curgere lină acordurile
clasice

beethoveniene,

lirismul

kreislerian,

romantismul preponderent interiorizat al muzicii lui
Chopin și tehnica muzicii lui Prokofiev.

Pianista este binecunoscută publicului brașovean
ca având, alături de muncă şi voință, un instinct
dezvoltat al expresiei muzicale. Aceasta cultivă

detaliul, făcând ca fiecare piesă în parte să
evidențieze o perspectivă distinctă asupra muzicii,
în funcție de factorii care au influențat procesul
creator. În interpretare pianista se bazează pe o
memorie bună, bine controlată, pe o gândire logică
și pe o concentrare optimă, care nu-i solicită,
aparent, niciun efort.
Aşa-zisul „secret” al succesului Alinei Bercu se

Recitalul Alinei Bercu s-a încadrat perfect în
programul aniversării Universității Transilvania, fiind
încă un eveniment marcant al Stagiunii de Concerte
organizate de Centrul Muzical.
Drd. Fulvia Anca CONSTANTIN
Expert Centrul Muzical.

datorează indubitabil faptului că tânăra pianistă

studiază şi cântă efectiv cu plăcere întregul
∎ CUPRINS

MUSICA CORONENSIS LA CENTRUL MULTICULTURAL
În zilele de 5 și 6 octombrie, în cadrul festivalului

Csaba Adorján – violă, Zsombor Lázár – violoncel,

Musica Coronensis la Centrul Multicultural al

Árpád Szőgyör - violone/ contrabas. Au interpretat

Universității Transilvania din Brașov au avut loc

compoziții ale lui Johann Sebastian Bach, trei

două concerte care ne-au încălzit inimile în zilele

concerte pentru două clavecine și orchestră.

reci de octombrie.
Debutând

în

cadrul

Festivalului

Musica

Coronensis, concertul de muzică barocă a fost un
„cadou” pentru Brașov, fiind o premieră, nu prin
unicitatea melodiilor, ci prin calitatea instrumentelor
istorice utilizate.

Cel de-al doilea concert a debutat cu prezentarea
volumului digital „Brașov - o istorie muzicală a unui
oraș multicultural până în anul 1918”, autor
Wolfgang Sand, totul încadrat perfect de muzica

soliștilor Alexandra Ducariu, Teodora Ducariu,
Brașovul se mândrește cu două astfel de
instrumente, clavecinul Neupert Blanchet (copie

după un model de la Paris din anul 1737) achiziționat de către Universitatea Transilvania din
Brașov și clavecinul Neupert Hemsch (copie după un
model din Paris din anul 1754) - achiziționat de
către Parohia Evanghelică C.A. din Brașov (Biserica
Neagră). Raluca Enea și Steffen Schlandt au fost

Roxana Bârsan, Vanda Multhaler și Ioan-Dragoș
Dimitriu. „Nocturna pentru pian în fa# minor”,
„Dansuri

românești

pentru

două

piane”,

„Introducere și Allegro pentru flaut solo” au fost
câteva din operele care ne-au destins în acea seară.
Alexandra GÎRBEA
Studentă anul III, Comunicare și relații publice

soliștii acelei seri, acompaniați de instrumentiștii
Melinda Beres – vioară, Mircea Ionescu – vioară,
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STRANGER IN PARADISE - PROIECȚIE DE FILM ȘI DEZBATERE
Duminică, 7 octombrie, la Centrul Multicultural al
Universității Transilvania din Brașov am combinat
utilul cu plăcutul și am luat parte la o proiecție de
film aparte, aceasta prezentând o problemă reală a

acestui secol, sau mai bine zis a Europei secolului
XXI, adică refugiații.
Filmul le-a oferit privitorilor oportunitatea de a

afla cum arată cu adevărat viața unui refugiat din
interior, și nu din exterior.

Filmul este construit în jurul unui bărbat alb care,
într-o cameră de mici dimensiuni, le vorbește unor
tineri refugiați.

În trei secțiuni distincte ale filmului, bărbatul oferă
trei scenarii cu privire la șansele acestora de a găsi
un adăpost în Europa. Fiecare versiune e livrată de
vorbitor cu o atitudine diferită, mergând de la
compasiune la comportament procedural.
Regizorul Guido Hendrikx e un provocator. Docuficțiunea imaginată de el pe marginea crizei
refugiaților cu care se confruntă Europa e un

spectacol magistral și în același timp brutal, care ne
obligă să ne reexaminăm opiniile cu privire la
această

problemă

globală

–

un

experiment

documentar perfect adecvat unui prezent marcat de

dileme nu numai cu privire la granițele fizice, ci și în
ceea ce privește granița dintre fapt și ficțiune.

Dezbaterea de după film a fost antrenată și
susținută de Gabriela Leu (UNHCR - Agentia ONU
pentru Refugiați) și Astrid Hamberger (Centrul
Regional de Integrare pentru Străini Brașov).
Alexandra GÎRBEA
Studentă anul III, Comunicare și relații publice
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PARADOX TRIO

DESCHIDEREA CELEI DE-A TREIA STAGIUNI A SERIEI CHAMBER JAZZ@UNIVERSITATEA
TRANSILVANIA
Pe

data

de

9

octombrie

2018,

Centrul

la primă audiere pot părea bizare.

Multicultural al Universității Transilvania din Brașov

Grupul s-a făcut remarcat în ultimii 12 ani nu doar

și-a deschis pentru al treilea an porțile unei lumi cu

în Statele Unite ale Americii, dar și în Canada și în

caracterizat mai mult de expresivitate decât de

stilul balcanic gypsy și muzica Orientului Mijlociu

armonia sunetului.

într-un mod cu totul original.

totul inedite a jazzului modern – gen muzical

Europa prin concerte extravagante ce explorează

Grupul de muzicieni ne-a încântat auzul cu un

spectacol senzațional și hipnotic nu doar prin
execuția tehnică impecabilă și stilul lor inedit, ci și
prin emoția pe care au reușit să o transmită
spectatorilor.

Grupul Matt Darriau’s Paradox Trio - alcătuit din
Matt Darriu (saxofon și clarinet), Brad Shepik
(chitară și instrumente balcanice), Rufus Cappadocia

(violoncel cu cinci coarde) și Seido Salifoski
(darabană, percuție) - a deschis a treia stagiune
Chamber Jazz prin contopirea muzicii tradițional
balcanice cu dinamismul improvizației new-yorkeze.

Acest grup a reușit astfel să unească două lumi
aflate la poli aparent opuși. Stilul lor unic nu doar din
punct de vedere expresiv, dar și în ceea ce privește

Creativitatea artistică a fost notabilă, iar publicul a
resimțit aceasta cu fiecare notă. Astfel, publicul a
fost provocat să-și deschidă orizonturile către vasta
lume a jazzului și a improvizației moderne.

Andrei PEPTINE

sursele de inspirație, a unit culturile europeană și
americană într-un amalgam de note muzicale care
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ALEX SIMU QUINTET LA LANSAREA UNUI NOU ALBUM
Pe data de 20 octombrie 2018 am avut plăcerea

În completarea unor compoziții în esență originale,

de a asista la lansarea albumului „Echoes of

fragmente tematice din piese ale lui George Enescu

Bucharest”

sau Dimitrie Cantemir sunt reinterpretate pentru a

realizat

de

Alex

Simu

Quintet,

eveniment desfășurat la Centrul Multicultural al
Universității Transilvania din Brașov.

intra în armonie cu limbajul contemporan al jazzului
și al improvizației libere.
Concertul a fost un adevărat succes.

Fiecare melodie a răsunat nu doar în sala plină, dar

și în imaginarul fiecărui ascultător în parte, iar

atmosfera a fost impecabilă, calmă, perfectă pentru
retrăirea istoriei românilor, dar și pentru a simți un
iz de modernitate cu fiecare sunet.

Muzica și tematica din spatele albumului oglindesc
experiența lui Alex Simu cu privire la orașul său natal
nu doar prin prisma emoțiilor sale, ci și cu privire la
istoria orașului.

Notele au creat o infuzie de emoție și nostalgie
pentru toți cunoscătorii capitalei.
Toate melodiile sunt strâns legate de cultura

acestui oraș, astfel încât cvintetul condus de Alex
Simu a reușit să contopească personalul cu o

Nicoleta ȘIMON
Studentă anul II, Facultatea de Litere

experiență împărtășită.
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POEȚII TINERI - FESTIVAL DE POEZIE CONTEMPORANĂ DEDICAT LUI ANDREI BODIU
Între 12 și 13 octombrie 2018 a avut loc în

lui Andrei Bodiu, Ioan Moldovan, și de profesorul

Brașov Festivalul de poezie contemporană „Poeții

brașovean Romulus Bucur, sau editoarea și poeta

tineri”, dedicat memoriei și activității lui Andrei

bucureșteană Svetlana Cârstean.

Bodiu, festival organizat de Facultatea de Litere a

Lecturile susținute de Simona Popescu, Marius

Universității Transilvania din Brașov pentru a cinsti

Oprea și Caius Dobrescu au reprezentat un

memoria regretatului prof. dr. Andrei Bodiu, fost

moment special în programul evenimentului, fiind

decan al Facultății de Litere.

vorba despre cei trei scriitori care au debutat
împreună cu Andrei Bodiu în volumul colectiv
„Pauză de respirație”.
Alături de ei și-a susținut lectura și poetul Ioan
Liviu Stoici, al cărui volum de debut a exercitat o
influență poetică majoră asupra școlii de la Brașov.

Această idee de „poeți tineri”, pusă în poezie atât
de impunător de către Andrei Bodiu, a fost
ilustrată

de

tânăra

poetă

Anca

Dumitru,

descoperită de Andrei Bodiu, de Veronica Ștefăneț,

o poetă excelentă din Republica Moldova, de poeta
de expresie maghiară Kali Ágnes, de una dintre
cele mai importante voci ale poeziei contemporane
tinere, Radu Nițescu, de Merlich Saia, poetul care a

câștigat Premiul Eminescu pentru debut în anul
2015, de tânăra poetă nedebutată Anastasia
Gavrilovici și de Vasile Leac, a cărui poezie este
văzută, de foarte mulți poeți tineri ca având o
influență esențială asupra poeticii contemporane,
dar și de Andrei Dósa, unul dintre cei mai titrați și
premiați poeți care au ieșit din școala de la Brașov,
sau de poetul și editorul Claudiu Komartin, care a

Seara de vineri s-a încheiat cu spectacolul de
dans, muzică și poezie Darknet al trupei Biofilm, iar
sâmbătă producătorul de muzică George Pandrea
a prezentat un dj set inspirat de poemul care dă
titlul festivalului.
Asistent dr. Robert ELEKES
Facultatea de Litere

fost și coordonatorul antologiei Andrei Bodiu
„Oameni obosiți”, de poetul și prietenul apropiat al
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KINGA TÓTH LA CENTRUL MULTICULTURAL - PERFORMANCE CU USCĂTORUL DE RUFE
Pe data de 19 octombrie, Facultatea de Litere a

aceasta s-a ridicat și a început ceva ce semăna cu o

organizat un eveniment foarte interesant care a

incantație, trăgând microfonul pe barele subțiri ale

avut-o drept invitată pe poeta Kinga Tóth.

uscătorului de rufe.

De această dată, obișnuita seară de lectură s-a

desfăşurat sub formă de performance. Alăturarea
dintre „poezie” și „performance” te face să te
gândești, poate, că poetul va pune muzică pe fundal

În conversația purtată cu publicul la finalul

reprezentației, toate acestea au fost prezentate de
poetă drept încercări de a duce poezia la un alt nivel.
Astfel,

poemele

se

încadrează

în

poezia

și își va recita poeziile, asociindu-le cu imagini sau

experimentală, o poezie creată prin corpul uman și

mișcări ale corpului. Reprezentația poetei maghiare

explorarea creativă a posibilităților acestuia din

Kinga Tóth a inclus toate aceste elemente, însă nu

urmă.

cum ne-am fi așteptat.

Pentru

Kinga

Tóth,

mișcările

corpului

pot

reprezenta în sine poezia, se pot constitui ele însele

într-un text. Cât despre uscătorul de rufe, poeta l-a
folosit pentru a-și face cunoscută dezaprobarea
față de mesajul lui Viktor Orbán, prim-ministrul
Ungariei, care a declarat că femeile trebuie să se

reîntoarcă la menirea lor, cea adevărată, aceea de a
fi mame și a-și întreține casa și familia.

Pe lângă sistemul de sonorizare, ecranul pentru
proiecție și o măsuță pe care erau așezate mai
multe obiecte, articolul care „domnea” era un
uscător de rufe. În timp ce pe ecran se derulau
imagini cu versuri în maghiară aparținând poetei, pe

alocuri eclipsate de desene în grafit realizate tot de
aceasta, reprezentând mesajele versurilor, Kinga
Tóth producea tot felul de sunete ajutată de un

Descoperim astfel noi metode de a pune în
valoare și chiar de a crea poezia. Totul se bazează
pe a da frâu liber imaginației și pe a fi sincer cu tine
însuți, eliberându-te de prejudecăți, de forme
tradiționale și de convenții.

Andreea CIURARU

Facultatea de Litere

sintetizator, încordându-se pe podea. După un timp,
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DINCOLO DE GARD. PROIECT DE SOCIOLOGIE VIZUALĂ
Luni, 1 octombrie, am putut lua parte la deschiderea
unei expoziții atipice, sau mai bine zis la prezentarea
unei teme atipice, sub egida Facultății de Sociologie și
comunicare din cadrul Universității Transilvania din
Brașov, a Centrului Multicultural al universității, în
parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov.

Expoziția, realizată de conf. dr.Ștefan Ungurean și
de Cristian Bălăcescu, prezintă vieți sau momente
din viața unui om, mărturisiri despre muncă,
sacrificii, sărăcie, suferință, bucurii, toate puse la
dispoziţia studentului care trebuie să le interpreteze
și să le analizeze.
Aflată la a III-a sa ediție, expoziția a vrut să fie
totodată un dar oferit de comunitatea academică
brașovenilor.

Expoziția a fost alcătuită din proiecte ale studenților
de la programele de studii Sociologie și Asistență
socială din anul I de la Facultatea de Sociologie și
comunicare și s-a intitulat „Dincolo de gard”.

Aducerea în lumină a acestor povești nespuse
până acum poate schimba perspective și idei.
Alexandra GÎRBEA
Studentă anul III, Comunicare și relații publice
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NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN - PACIFIC 231.1
În

colaborare

Universității

cu

Centrul

Transilvania

Multicultural

din

Brașov,

al

Centrul

trompetă, trombon și pian , lucrare compusă de

românul Vlad Maistorovici, o legătură expresivă

Muzical a organizat în cadrul Stagiunii Universității,

între tehnica de compoziție contemporană și

în ziua de 31 octombrie 2018, concertul orchestrei

influența muzicii lui Honegger care s-a încadrat

Ansamblul numără 20 de muzicieni profesioniști din

public.

elvețiane

Nouvel

Ensemble

Contemporain.

perfect în context, fiind extrem de apreciată de

toate colțurile țării, al căror obiectiv este de a

Elementele arhitecturale și scenografice au însoțit

promova muzica de secol XX - XXI, prin aranjamente

desfășurarea muzicii, amplasarea muzicienilor în

ce pun în evidență numeroasele fațete ale muzicii,

sală creând efectul depărtării nu numai din punct de

făcând ca ea să fie nu numai ascultată, dar și

vedere sonor, dar și vizual.

apreciată.

Concertul NEC s-a încheiat cu lucrarea 321

prin

Challenger pentru orchestră de Laurent Estoppey și

tema principală a spectacolului, un laitmotiv ritmic,

Publicului brașovean, și salutăm prezența în sală a

de referință pentru spectacol. Într-o viziune

numeroși tineri, i s-a oferit oportunitatea de a-și

modernistă, proiecția filmului a fost însoțită de

lărgi orizontul cultural și de a pătrunde și înțelege

elvețian, interpretată live.

viitorului muzical, punte de legătură între diferite

Deschiderea

concertului

s-a

făcut

prezentarea filmului „Pacific 231” de Jean Mitry,

muzica lui Arthur Honegger, cunoscutul compozitor
În continuare au fost prezentate compozițiile de o

factură similară ale lui Eric Gaudibert, Olivier
Cuendet și Thomas Kessler.

În spiritul descoperirii și promovării de noi talente,

orchestra NEC a interpretat Opera nouă pentru

o nouă proiecție video.

noul stil al muzicii contemporane, o imagine a
moduri de expresie.
Drd. Fulvia Anca CONSTANTIN
Expert Centrul Muzical
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ALUMNI DE SUCCES - ANDREI CONSTANTIN NEAGU
Germania, Ghent - Belgia), ceea ce a avut ca rezultat
implicarea

sa

în

crearea

primei

sale

firme

internaționale – un start-up în Belgia.

Experiența sa științifică și antreprenorială l-a

recomandat pentru a deveni Business Consultant

Developer la Universitatea din Ghent (Belgia) și Lean
Business Developer în cadrul unei firme belgiene de
consultanță în afaceri.

Începând cu anul 2016 Andrei Neagu a devenit
consultant în afaceri în cadrul Leonardo Group din
România, iar din octombrie 2017 este director

general al StartIN, o firmă din Brașov care oferă
și

Andrei Constantin Neagu este absolvent de licență
master

al

Facultății

de

Electronică

și

telecomunicații din cadrul Universității Transilvania
din Brașov (2013, respectiv 2016), urmând în
prezent

cursurile

universității noastre.

Școlii

doctorale

din

cadrul

A fondat prima sa companie în timpul studiilor de
licență,

dovedind

competențe

și

manageriale care i-au fost utile în carieră.
Studiile

sale

au

fost

completate

abilități
printr-o

consultanță în domeniul afacerilor europene.
În paralel, Andrei Neagu este implicat și în activitatea
de cercetare, fiind co-autor a 3 articole publicate în

reviste de specialitate, și, de asemenea, este implicat
în dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale
studenților Universității Transilvania din Braşov,
prin colaborarea cu Societatea Antreprenorială
Studențească (SAS) a acesteia.

Conf. dr. Bianca TESCAȘIU

importantă experiență internațională: mobilitate
Erasmus (Ghent - Belgia), internship (Hamburg –
∎ CUPRINS

