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UBB ia atitudine față de repartizarea 
locurilor bugetate pentru admiterea 2018

Conducerea Universității Babeș-Bolyai și-a 
manifestat revolta față de modul de repartizare a 
locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-
2019 și i-a solicitat ministrului Educației Naționale 
revizuirea acesteia, precum și transparentizarea 
criteriilor de repartizare a locurilor pentru admitere.

Solicitarea a venit în contextul scăderii 
semnificative a numărului de locuri bugetate 
repartizate de Ministerul Educației Naționale 
pentru admiterea din acest an, în ciuda rezultatelor 
foarte bune obținute de UBB, dar și de alte 
universități tradiționale românești, pe plan intern și 
internațional.

„Universitatea Babeș-Bolyai a avut în ultimii 
cinci ani o creștere semnificativă a numărului 
de candidați. Calitatea procesului educativ și a 
cercetării științifice din cadrul universității noastre 
ne situează în topul universităților din România. În 
ciuda acestui fapt, observăm că Ministerul Educației 

Naționale a alocat universității noastre pentru 
anul universitar 2018-2019 un număr de locuri 
bugetate mult mai mic față de anii anteriori. Astfel, 
a scăzut cu 29 numărul de locuri la licență, cu 200 
numărul de locuri la masterat și cu 48 la doctorat 
față de anul universitar 2017-2018”, precizează 
conducerea UBB, declarându-se nemulțumită de 
scăderea numărului de locuri bugetate la cele mai 
prestigioase universități din România, precizând 
că aceasta reprezintă o grea lovitură dată tocmai 
acelor universități care depun eforturi susținute 
pentru a crește calitatea procesului educativ și a 
cercetării.

În acest sens, conducerea Universității Babeș-
Bolyai a lansat mai multe apeluri publice adresate 
Guvernului României și ministrului Educației 
Naționale, solicitând remedierea situației.

UniversitĂȚile reprezentative ale romÂniei sUB asediU!
scrisoare deschisă adresată Guvernului româniei

Universitățile tradiționale din marile centre academice sunt cele care asigură vizibilitatea și impactul științei românești 
la nivel internațional și cele de care se leagă adesea educația și formarea intelectualilor care au contribuit de-a lungul 
timpului la nașterea și dezvoltarea culturii române. 

În perioada postcomunistă s-au înființat în țară noi universități de stat și private, adesea cu o funcție locală/
regională importantă, stimulând astfel în zonă dezvoltarea culturală și piața muncii. Această complementaritate a 
avut astfel, inițial, o logică absolut corectă. Treptat, însă, politicul a încercat să acapareze noile universități – ținându-
le în impredictibilitate financiară/legislativă – și să le utilizeze împotriva universităților tradiționale din marile centre 
universitare, care, prin prisma autonomiei exersate în cursul istoriei lor, pot și trebuie să fie mai critice și mai vocale 
față de derapajele politicului. Mai mult, multora politicul le-a distorsionat rolul și misiunea, încercând să acrediteze 
ideea că nu există diferențe între universitățile românești (în ciuda evidenței din rankingurile internaționale), să 
prezinte universitățile locale/regionale ca având anvergură națională/internațională (în ciuda faptului că acestea au 
impact redus în aria academică națională/internațională, funcția lor socială fiind alta), să afirme că problemele lor sunt 
cauzate de resursele alocate universităților tradiționale și să atace constant universitățile tradiționale din marile centre 
universitare active și implicate în societate (mai ales când această implicare interferează cu interesele politicului). Și, 
din păcate, unele universități locale/regionale au căzut pradă acestui șantaj, ajungând să creadă această ideologie, iar 
când au ajuns în poziții de decizie la nivel național s-au comportat conform acesteia.

Unul din ultimele atacuri, atac extrem de grav, venind dintr-o astfel de ideologie/zonă, se referă la reducerea drastică 
a numărului de locuri la masterat și doctorat în majoritatea universităților tradiționale din marile centre academice, 
adică tocmai în zona de competitivitate a acestor universități, zonă prin care și România este încă activă în spațiul 
academic internațional. Acum, când lumea academică europeană își pune problema rețelelor universităților de tip 
european, se atacă tocmai zona de competitivitate pe care o au singurele universități care au o șansă să fie acceptate 
în acest nou demers academic (asimilat și demarat de Comisia Europeană la inițiativa președintelui Macron). Nu doar 
că nu am fost premiați pentru vizibilitatea/impactul în aria academică internațională (prin poziționarea în rankingurile 
internaționale), dar nici măcar nu am fost lăsați în pace, fiind pedepsiți. Iar acest lucru se întâmplă în condițiile în care 
Guvernul României a decis, în mod înțelept, suplimentarea în acest an a locurilor bugetate în sistemul universitar. În 
plus, această decizie afectează direct studenții, încurajați astfel să se îndrepte spre universități adesea fără recunoaștere 
în aria academică internațională, lucru grav dacă ne gândim că noua generație de studenți (inclusiv cei din mediile 
defavorizate) trebuie să fie pregătită astfel încât, dacă studenții doresc, să poată accesa piața muncii oriunde în această 
lume tot mai globalizată. Dacă România ar fi sub controlul celor mai mari inamici ai săi, această măsură de reducere a 
locurilor bugetate în majoritatea universităților tradiționale din marile centre academice ar figura pe lista intervențiilor 
acestora, atacându-i direct zona de competitivitate – universitățile pregătesc profesioniștii țării, oamenii de cultură și 
profesorii care ne educă copiii –, condamnând astfel țara la înapoiere și sărăcie.

Mai mult, ultima reacție a ministerului, prin care se afirmă că Universitatea din București (UB) nu merită gradul 
de încredere ridicat, este un apogeu al unor astfel de atacuri politice, asta în condițiile în care UB a fost evaluată 
independent nu doar național, ci și internațional și ocupă constant pozițiile fruntașe între universitățile românești în 
clasamentele internaționale ale universităților. Poți să aduci multe critici universităților tradiționale din marile centre 
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universitare, dar a spune în mod fals, tu, cel care ar trebui să le prețuiască, faptul că nu sunt de încredere, înseamnă 
a arunca în aer și bruma de respect internațional de care se mai bucură România și istoria/cultura acestei țări, prin 
intelectualii care s-au format și se formează în aceste universități, care au contribuit la formarea României moderne și 
care contribuie astăzi la dezvoltarea țării. Problema majoră este că politicul nu încearcă astfel doar stabilirea propriei 
ierarhii academice, ci distorsionează și inversează criteriile academice internaționale pentru a-și justifica academic 
ierarhia politică. Iată câteva exemple mai relevante de astfel de distorsiuni (dar lista este mult mai lungă):

1. Se reproșează universităților tradiționale că au raportul profesori/studenți prea scăzut. Așa este (și asta se aplică 
multor universități din România!). Problema este însă că ministerul nu spune că, de fapt, responsabilitatea 
pentru această stare de fapt îi aparține, deoarece nu asigură finanțarea necesară îndeplinirii criteriilor pe care 
le cere, păstrând mediul academic într-o subfinanțare cronică. Aceasta este modalitatea tipică de manipulare și 
de control în societățile totalitare. Ministerul să asigure predictibil finanțarea adecvată și putem acoperi rapid 
pozițiile vacante (inclusiv cu cadre didactice/cercetători din diasporă și din străinătate). 

2. Se reproșează universităților tradiționale că au programe de master cu un număr scăzut de studenți. Ei bine, acest 
număr este comparabil cu cel din universitățile de tip world-class, bine poziționate în rankingurile internaționale. 
Spre exemplu, Universitatea Harvard are aproximativ 74% dintre cursuri cu sub 20 de studenți. Logica ministerului 
este bazată pe practica universităților locale/regionale (focalizate mai ales pe predare), nu a celor de tip world-
class (unde predarea se îmbină cu învățarea prin cercetare mentorată). Iar dacă am avea mai mulți studenți la 
acest nivel, probabil am fi atacați, așa cum am arătat la punctul 1, că avem raportul profesori/studenți prea scăzut.

3. Se reproșează universităților tradiționale rata scăzută – în opinia ministerului – a absolvirii programelor de 
masterat și doctorat. Ei bine, opinia ministerului este din nou bazată pe modelul universităților locale/regionale 
(unde domină programele de licență), nu de tip world-class, unde există un număr mare de programe masterale/
doctorale și unde educația și standardele de calitate sunt mai exigente. Fără a intra aici în știința complexă a 
acestor analize, atenționăm că la acest nivel sunt problematice atât ratele de absolvire prea mari, cât și cele prea 
scăzute; asta spre deosebire de licență, unde, cu cât rata de absolvire este mai mare, cu atât este mai bine. Spre 
exemplu, analizele Council of Graduate Schools arată că în SUA rata absolvirii programelor doctorale este la 10 ani 
între 49% și 64% (în funcție de domeniu) și că aproximativ 57% dintre doctoranzi nu mai obțin doctoratul (ca medie 
pentru toate domeniile). În general, universitățile de tip word-class bine poziționate în rankingurile internaționale 
au la acest nivel ratele de absolvire a școlilor graduale mai scăzute, ca urmare a unor exigențe mai ridicate (iar 
acestea adesea nici nu acceptă să participe în rankinguri bazate pe astfel de indicatori distorsionați). Într-adevăr, 
dacă verificăm spre exemplu clasamentele internaționale ale universităților prin prisma ratei de absolvire a 
programelor de master, vom observa că primele în acest ranking nu se califică în categoria universităților de tip 
world-class. UBB se raportează la astfel de standarde, nu la cele artificiale stabilite de minister, încercând însă 
mereu să-și optimizeze actul academic în beneficiul studenților, păstrând, după modelul universităților world-
class, un echilibru între exigență și incluziune, fără a aluneca nici într-o extremă.

4. Se reproșează universităților tradiționale legătura deficitară cu piața muncii și specializările inteligente și astfel 
se argumentează penalizarea cu tăierea unor locuri bugetate. Această critică se poate aplica însă tuturor 
universităților. Am vrea însă să vedem un studiu riguros în acest sens, nu sentințe pentru a justifica decizii 
prestabilite. Asta mai ales că, adesea, cei mai informați sunt studenții/părinții lor și ar fi absurd să presupunem, 

fără un studiu serios, că, în condițiile în care, totuși, avem un număr mare de solicitări/studenți, aceștia aleg să 
studieze în domenii care nu-i ajută să se integreze pe piața muncii. Legătura cu piața muncii trebuie să fie directă 
mai ales la nivel de licență (și aici mai ales în zonele vocaționale), în timp ce zonele de master/doctorat schimbă 
și dinamizează piața muncii. Dar universitățile tradiționale au fost pedepsite prin tăierea locurilor bugetate mai 
ales la nivel de master/doctorat, ceea ce nu susține argumentul.

5. Se inventează și se forțează criterii de evaluare academică de natură să distorsioneze realitatea și scopul evaluărilor. 
Spre exemplu, prin confundarea rolului criteriilor academice exprimate absolut (ex. numărul de publicații) și 
exprimate relativ (ex. numărul de publicații raportat la numărul de angajați) – ambele importante, dar cu funcții 
și ponderi diferite –, ajungem la concluzii similare celor conform cărora cele mai importante economii ale lumii 
nu ar fi SUA, Japonia, China sau Germania, ci Bermuda și Macau! Și ne putem întreba în continuare: care din 
aceste țări au contribuit consistent la dezvoltarea civilizației umane prin generarea de cunoaștere? Dacă criteriile 
relative sunt mai importante în analizele interne ale unei universități, cele absolute sunt mai relevante în analizele 
comparative între universități, mai ales privind vizibilitatea/impactul acestora în aria academică globală.

6. În fine, se creează și se menține o legislație care nu favorizează diferențierea universităților. Spre exemplu, 
legislația pentru concursurile pe posturi nu permite atragerea valorilor internaționale (ex. prin proceduri de head 
hunting) – știindu-se că acestea ar ținti nu atât orașele mici/mijlocii, ci marile centre academice românești –, 
păstrând astfel întregul mediu academic românesc în mediocritate.

Solicităm decidenților politici să întrerupă acest asalt asupra zonelor de competitivitate ale mediului academic 
românesc și astfel asupra României, să se comporte ca protectorii acestor zone, nu ca inamicii lor și ai țării, amintindu-
și că aceste universități au fost, sunt și vor fi dincolo de pozițiile efemere de putere politică din prezent! Solicităm 
decidenților politici să nu mai distorsioneze mediul academic cu imixtiuni politice, recunoscând diferențierile inerente 
pe baza standardelor din lumea civilizată, fără a introduce animozități între diferite tipuri de universități (și domenii), 
ci recunoscându-i fiecăreia rolul și funcția socială prin misiunea și profilul pe care îl are. Mai mult, în condițiile derulării 
unor proiecte de clasificare academică solicităm partenerilor externi – ex. Banca Mondială – să nu fie parte a unor 
demersuri politicianiste care stabilesc ierarhii academice prin criterii idiosincratice. Universitățile tradiționale din 
marile centre academice au reușit să devină vizibile în aria academică internațională în condiții de subfinanțare, numai 
prin ambiția și etica derivate din istoria acestor universități, înțeleasă și asumată de acestea în mod reflexiv. Pozițiile 
critice ale universităților tradiționale la adresa politicului trebuie văzute nu ca atacuri politice partizane, ci ca fiind critici 
intelectuale constructive, parte din esența a ceea ce înseamnă universitate reflexivă într-o țară modernă, putând servi 
unor decidenți politici înțelepți. În contextul internațional actual, aceste universități au nevoie de sprijinul politicului, 
nu de atacul lui, iar dacă nu-l avem, măcar să fim lăsați să facem ceea ce am făcut bine și până acum. Noi reprezentăm 
România în rankingurile internaționale și în aria academică globală, chiar dacă în țară politicul ne pedepsește, ne 
consideră de neîncredere și răstoarnă scara valorilor academice. Oricum, timpul și mișcarea lumii sunt în favoarea 
direcției pe care o reprezintă aceste universități, nicidecum a ideologiei academice impuse de politicul din prezent. 

Ca acțiuni concrete imediate, UBB așteaptă încetarea asediului și corectarea rapidă a erorilor în distribuirea locurilor 
bugetate la licență/master/doctorat. Lipsa acestor acțiuni concrete ne obligă (1) să demarăm consultări pentru intrarea, 
inițial, în grevă japoneză, iar ulterior în grevă generală (studenți și angajați UBB) și (2) să informăm partenerii externi de 
aceste demersuri antiacademice.
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Nemulțumită de poziția Ministerului Educației 
Naționale față de marile universități tradiționale 
din România, precum și de răspunsul oferit de 
ministrul Valentin Popa la solicitările formulate 
de universități, conducerea UBB a semnalat 
în mod public, printr-un document adresat în 
data de 18 aprilie 2018 ministrului Educației 
Naționale, erorile pe care s-a bazat justificarea 
modului de repartizare a locurilor bugetate 
pentru anul universitar 2018-2019.

Potrivit reprezentanților UBB, explicațiile 
oferite de ministru Educației Naționale pentru a 
justifica reducerea numărului locurilor bugetate 

nu oferă o abordare reală a situației existente în 
mediul universitar.

„Domnule Ministru, de ce nu spuneți cinstit că 
documentele pe care le invocați în legătură cu 
creșterea prea mare a numărului de absolvenți 
în cazul științelor socio-umane – spre exemplu, 
documentul Băncii Mondiale – adaugă imediat 
că acest lucru se datorează universităților 
private, universitățile tradiționale din marile 
centre universitare neexagerând în acest sens 
și fiind tocmai zonele în care aceste studii sunt 
de calitate”, se arată în același document.

scrisoare publică adresată ministrului educației naționale

domnule ministru,
Am urmărit cu atenție conferința dumneavoastră de presă, așteptând răspunsurile la probleme ridicate de 

Universitatea Babeș-Bolyai în Scrisoarea deschisă către Guvernul României. În ciuda intenției dumneavoastră de 
clarificare, din păcate, nu ați fost susținut adecvat de echipa dumneavoastră de colaboratori/consilieri, răspunsurile 
bazându-se pe sofisme și/sau pe date eronate/învechite. Iată, punct cu punct, sofismele și datele eronate/învechite 
despre care vorbim.

• Ne spuneți că alocarea locurilor bugetate trebuie să se bazeze pe domenii prioritare și pe incluziune socială. Așa 
este. Dar prin modul în care ați luat deciziile de repartizare a locurilor bugetate ratăm tocmai implementarea corectă 
a acestor măsuri importante. Toți suntem conștienți de necesitatea unei politici de distribuire a locurilor care să fie 
concordantă cu nevoile țării (domenii prioritare/incluziune) și care să ne integreze în demersurile europene (pentru 
a fi mai competitivi academic și economic). Noi am propus, acceptăm și susținem o astfel de politică. Dar, în logica 
învățământului centrat pe student:

a. În ceea ce privește incluziunea socială, oare tinerii din zona rurală nu ar avea 

o șansă mai mare dacă ar studia în marile centre universitare? Nu le-ar crește astfel 

șansa la emancipare socială și la un dinamism mai mare pe piața europeană a muncii?

b. În ceea ce privește domeniile prioritare, putem avea o altă discuție despre rigoarea demersului de stabilire 

a lor. La acest moment spunem doar că multe din studiile invocate de dumneavoastră sunt deja vechi de peste 5 

ani, iar unele se bazează pe date valabile acum mai bine de 10 ani! Mai mult decât atât, chiar dacă le-am considera ca 

fiind prestabilite analizei de față, unele domenii prioritare numite de dumneavoastră în conferința de presă ca neavând 

suficienți absolvenți nu corespund cu analizele din documentele invocate. Domnule Ministru, de ce nu spuneți cinstit 

că documentele pe care le invocați în legătură cu creșterea prea mare a numărului de absolvenți în cazul științelor 

socio-umane – spre exemplu, documentul Băncii Mondiale – adaugă imediat că acest lucru se datorează universităților 

private, universitățile tradiționale din marile centre universitare neexagerând în acest sens și fiind tocmai zonele în 

care aceste studii sunt de calitate? În plus, dacă chiar vă păsa de domeniile prioritare, nu era corect să le identificați în 

fiecare universitate și să le acordați locuri în plus? După chiar spusele dumneavoastră, Guvernul României a oferit în 

acest an mai mult cu 1 201 locuri la licență față de anul trecut. De ce nu le-ați distribuit pe acestea direct domeniilor 

prioritare? Faptul că invocați domeniile prioritare pentru a crește per global locurile la unele universități și a le reduce 

per global la altele – fără a diferenția între licență/master/doctorat – este un pseudoargument. De asemenea, legătura 

domeniilor prioritare este directă mai ales la nivel licență. Dar atunci, de ce ați redus locurile la nivel master și doctorat, 

intervenționismul pe care l-ați impus la nivel licență urmând să aibă efect la nivel master/doctorat peste câțiva ani, 

eventual? Credeți că domeniile prioritare naționale vor fi servite mai eficient de universitățile locale/regionale, unora 

crescându-le nu doar numărul de locuri la licență, ci și la master și doctorat? Și oare nu era bine să creșteți numărul 

de locuri la licență în universitățile locale/regionale prin implicarea autorităților locale și a mediului de afaceri local?
• Ați afirmat că distribuirea este una obiectivă. Care sunt criteriile și cum au fost acestea incluse în formula de calcul 

pentru a rezulta exact locurile alocate?
• Ne spuneți că 91% dintre toate lucrările de cercetare au fost în domeniile ingineriei, științelor exacte, matematicii 

și tehnologiei informației, iar 9% în științele naturale, umaniste, științele sociale și politice, economice, juridice, 
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teologie, arhitectură și artă (unde spuneți că cheltuim mai mult de jumătate din buget!). Domnule Ministru, noi 
luăm datele în serios și nu ne jucăm cu cifrele și informațiile în acest context important, doar de dragul retoricii (9% 
din contribuție versus peste 50% din buget!) și pentru a asmuți domeniile unele la altele. În primul rând, datele nu 
se referă la „toate lucrările din cercetare”, capitole/cărți relevante nefiind luate în considerare, adică tocmai zona 
de contribuție a științelor socio-umane, în schimb conferințele (un număr prea mare de conferințe locale!) sunt 
considerate reprezentative pentru inginerie. Dacă înțelegeți că în științele naturale intră biologia, fizica, chimia 
etc., mai rămâneți la acest procent de 9%? Nu vreți să avem o unitate de măsură corectă, nu una inventată care 
justifică post factum distribuirea partizană a locurilor bugetate? Unitatea de măsură corectă ar putea să fie specifică 
(specificul) fiecărui domeniu sau criteriul fundamental considerat în majoritatea rankingurilor internaționale ale 
universităților, și anume publicațiile de tip articol. Și ca să nu pară că rămânem aici doar în logica unei interpretări 
subiective (a dumneavoastră) versus o altă interpretare subiectivă (a noastră), putem invoca în mod obiectiv marile 
rankinguri de referință ale universităților:

a. Times Higher Education (aprilie 2018):

i. În domeniul Arte/Științe umaniste, România apare doar prin UBB, pe locurile 301-400.

ii. În domeniul Științelor vieții, România apare doar prin UBB (401-500) și UB (401-500).

iii. România nu apare în celelalte domenii generale.

b. QS (aprilie 2018)

i. În domeniul Arte/Științe umaniste, România apare doar prin UBB (359) și UB (401-450).

ii. În domeniul Științe sociale, România apare doar prin UBB (401-500) și UB (451-500).

iii. În domeniul Inginerie/Tehnologie, România apare doar prin UB și UPB, pe locurile 451-500.

iv. În domeniul științelor naturale, România apare doar prin UB (401-450) și UPB (451-500).

v. România nu apare în celelalte domenii generale.

c. În plus, în majoritatea altor clasamente internaționale importante, în zonele științelor exacte/matematicii o 

să găsiți tot UBB și UB (adică acelea pe care le-ați penalizat), iar în inginerii, alături de universitățile de profil din marile 

centre universitare, o să găsiți din nou UBB și UB (adică tot acelea pe care le-ați penalizat). 
Așadar, Domnule Ministru, banii investiți în științele socio-umane din universitățile tradiționale din marile centre 

academice dau roade pentru țară, iar cei investiți în inginerie/tehnologie dau roade, alături de universitățile de profil 
din marile centre academice, și prin universitățile tradiționale!

• Menționați și universitățile europene. Este bine că vă preocupă acest aspect și conștientizați rolul universităților 
tradiționale din marile centre academice în acest demers. Mai mult, este admirabil că doriți să le susțineți 
financiar în acest demers. Dar atunci, de ce le tăiați locurile de la master/doctorat, tocmai zona de competitivitate 
a acestor universități, zonă care le face atractive pentru aceste rețele europene? Dacă spuneți că le vreți acolo și 
că le veți susține financiar, de ce luați decizii care nu le duc acolo și care le afectează financiar?

Domnule Ministru, noi sperăm că veți lua în serios argumentele noastre, dar, dacă nu se fac corecțiile necesare, noi 
vă spunem colegial că ne menținem angajamentul de a reacționa, așa cum a fost acesta exprimat în Scrisoarea deschisă 
către Guvernul României.

Conducerea Universității Babeș-Bolyai

În paralel cu demersurile oficiale, conducerea 
Universității Babeș-Bolyai a fost alături de 
studenții Universității în încercarea de a obține 
un răspuns favorabil la solicitările cu privire 
la creșterea numărului locurilor bugetate 
alocate de Ministerul Educației Naționale 
pentru anul universitar 2018-2019 și a intrat 
în grevă japoneză, fără ca această decizie să 
afecteze activitatea administrativă curentă sau 
desfășurarea cursurilor.

 „Hotărârea ministerului educației naționale 
de a reduce numărul locurilor bugetate pentru 
anul universitar 2018-2019 repartizate marilor 
universități din țară denotă desconsiderare 
față de universitățile de elită din marile 
centre universitare românești. decizia este 
nefundamentată în mod clar și transparent 
și a rămas neschimbată în ciuda luărilor de 
poziție ale Universității Babeș-Bolyai, dar 
și ale celorlalte universități afectate (cele 
mai prestigioase, care aduc, prin prezența 
în rankingurile internaționale, vizibilitate 
internațională româniei). mai mult decât atât, 
a pune la îndoială până și rangul de instituție 
academică cu grad de încredere ridicat acordat 
uneia dintre marile universități (Universitatea 
din București) creează neîncredere și confuzie în 
sistemul de învățământ superior din românia”, 
apreciază conducerea UBB, precizând că locurile 
aprobate de Ministerul Educației Naționale au 
fost ocupate în totalitate în fiecare an, la nivelul 
de studii la care acestea au fost repartizate:

Conducerea UBB, alături de studenții ei
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UBB, pe primul loc între universitățile românești din 
times Higher education/tHe – new europe

Universitatea Babeș-Bolyai se situează pe prima 
poziție între universitățile românești incluse în 
clasamentul Times Higher Education/THE – New 
Europe (https://www.timeshighereducation.
com/news/best-universities-new-europe-
ranking-2018) publicat joi, 26 aprilie 2018.

Pentru prima dată, clasamentul THE a analizat 
comparativ performanța universitară a țărilor 
care formează „Noua Europă” – ultimele 13 țări 
din Europa Centrală/de Est/de Sud-Est care au 
aderat la Uniunea Europeană după anul 2000 
(Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, 
Slovenia și Ungaria).

Prima universitate din România în acest 
clasament este Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, plasată pe poziția 17 din 53 de 
universități incluse în clasament. Universitatea 
de Vest din Timișoara ocupă poziția 29, 
Universitatea din București și Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iași se află în intervalul 
31-40, iar Universitatea de Medicină și Farmacie 
Grigore T. Popa din Iași se află în intervalul 41+.

În clasamentul pe țări, România ocupă, cu cele 
cinci (5) universități, poziția a patra între cele 13 
țări analizate, după Cehia (13), Polonia (12) și 
Ungaria (7).

„Observăm că performanța României la 
acest nivel se datorează în cea mai mare 
parte tocmai universităților care au fost 
sancționate recent de guvernanții actuali, 
prin Ministerul Educației Naționale condus 

„UBB nu a avut în niciun an locuri bugetate 
rămase neocupate în urma sesiunilor de 
admitere, astfel încât afirmația ministrului 
Educației Naționale cu privire la existența unui 
număr de 550 de locuri neocupate la anul II de 
Master este nefondată. Există locurile bugetate 
alocate pentru Admitere, pe care le ocupăm 
întotdeauna și locurile bugetate rămase libere în 
urma nepromovării examenelor sau a epuizării 
perioadei legale de studii bugetate”.

Locurile menționate de ministrul Educației 
Naționale ca fiind neocupate sunt tocmai locurile 
din a doua categorie, aspect firesc pentru 
orice universitate cu un nivel înalt de calitate 
a educației și cercetării, care își stabilește și 
standardele în funcție de acest nivel.

„UBB tinde să devină o universitate de tip 
world-class, să intre și să se mențină în galeria 
universităților internaționale de prim rang, astfel 
încât noi nu ne raportăm nicidecum la numărul 
de diplome de absolvire eliberate, ci la calitatea 
acestora. Este vorba despre nivelul de master, 
unde specializarea este mai profundă”, mai spun 
reprezentanții conducerii UBB, precizând că, 
acolo unde a fost posibil din punct de vedere 
legal, locurile rămase libere au fost ocupate prin 
trecerea studenților cu rezultate bune de la taxă 
la buget. 

Reprezentanții Universității Babeș-Bolyai sunt 
deciși să conteste decizia Ministerului Educației 
Naționale și să protesteze împotriva acesteia 
până când solicitările vor fi soluționate.

de domnul Valentin Popa. Sancțiunea a vizat 
tocmai zonele de competitivitate ale acestor 
universități – masterul/doctoratul –, astfel că 
aceste performanțe sunt obținute în pofida, 
nu cu ajutorul ministerului care ar trebui să le 
susțină. De asemenea, dincolo de cele mai bune 
performanțe în cercetare și internaționalizare 
din România (care deocamdată au scăpat 
atacului ministerului național), notăm, ca 
un contraargument la pseudojustificările 
ministerului legate de calitatea predării și a 
pieței muncii, că aceste universități au cele mai 
bune performanțe din România în predare și în 
relația cu mediul socio-economic, comparabile 
la nivelul UE cu ale celor mai bune universități 
din Europa Centrală/de Est/de Sud-Est”, afirmă 
conducerea UBB.

Clasamentul britanic THE este unul dintre cele 
mai comprehensive și  prestigioase clasamente 
internaționale de clasificare a universităților, 
luând în analiză criterii complexe legate de 
predare, cercetare, relația cu mediul socio-
economic și internaționalizare.
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rectorul Universității Babeș-Bolyai, 
ales la conducerea academiei române

Într-un moment în care universitățile 
tradiționale românești se luptă pentru a reuși 
să păstreze standardele de calitate ridicate la 
care s-au situat până în prezent, Universitatea 
Babeș-Bolyai mai face un pas spre excelență, 
prin alegerea rectorului său, acad. prof. dr. Ioan-

RECTOR,
Acad. prof. univ. dr. IOAN-AUREL POP

Aurel Pop, la conducerea celui mai înalt for 
academic românesc. 

Rectorul UBB a fost ales, în data de 5 aprilie 
2018, cu 86 de voturi, în funcția de președinte al 
Academiei Române, pentru un mandat de patru 
ani. 

În data de 24 aprilie 2018, Senatul Universității 
Babeș-Bolyai a votat cu largă majoritate pentru 
exercitarea în paralel, de către acad. prof. 
Ioan-Aurel Pop, a funcțiilor de rector al UBB și 
președinte al Academiei Române. Prin acest vot, 

cu aproximativ un an înainte de alegeri, senatorii 
celei mai mari universități din România au dat 
gir continuității actualei echipe de conducere, 
una performantă, într-un moment în care 
învățământul superior din țara noastră trece prin 
momente dificile. Nu în ultimul rând, a contat 
faptul că prezența, în fruntea Universității, a 
actualului președinte al Academiei Române este 
mai mult decât onorantă. 

„Alegerea în fruntea celui mai înalt for 
academic este încărcată de o onoare, dar și 
de o responsabilitate deosebită într-un an cu 
încărcătură istorică specială pentru România. 

Cu o tradiție de peste 150 de ani, Academia 
Română este și trebuie să își continue menirea 
de for-emblemă al spiritualității academice 
românești, for de elită capabil să reprezinte 
comunitatea academică și științifică a 
României”, a afirmat acad. prof. Ioan-Aurel Pop.

Până la finalizarea mandatului 2016-2020, 
rectorul UBB, acad. prof. Ioan-Aurel Pop, va 
menține delegarea atribuțiilor către prorectori 
pe domeniul fiecăruia de competență, așa cum 
a fost stabilită la începutul mandatului, urmând 
ca domnia sa să monitorizeze și să coordoneze 
buna desfășurare a activității instituției.

La vot au participat 81 dintre cei 102 senatori ai 
UBB, iar pentru exercitarea în paralel a funcțiilor 
de rector al UBB și președinte al Academiei 
Române au votat 76 de senatori.

Acad. prof. Ioan-Aurel Pop ocupă funcția de 
rector al Universității Babeș-Bolyai din luna 
martie a anului 2012, iar în luna aprilie a anului 
2018 a fost ales și în funcția de președinte al 
Academiei Române.
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Universitatea din BUCUrești



20 21Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              www.universitaria.ase.rohttp://news.ubbcluj.ro/newsletter-consortiul-universitaria/

matematicianul john macleod Ball, profesor la Universitatea din 
oxford, Doctor Honoris Causa al Universității din București

În cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, 
25 aprilie 2018, profesorul John Macleod Ball, 
titular al Catedrei Sedleiene de Științele Naturii 
la Universitatea Oxford din Marea Britanie, a fost 
onorat cu distincția de Doctor Honoris Causa al 
Universității din Bucureşti.

Evenimentul a avut loc începând cu ora 15:00, în 
sala ,,Constantin Stoicescu” a Palatului Facultăţii de 
Drept (Bvd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46).

Distincția i-a fost conferită profesorului John 
Macleod Ball pentru activitatea remarcabilă 
în domeniul matematicii aplicate şi al științei 
materialelor și în domeniul organizării și promovării 
științei.

Activitatea sa de cercetare ştiinţifică a fost 
recompensată în anii ’80, fiind ales membru 
(„fellow”) al Societății Regale din Edinburgh în 
1980 și al Societății Regale Britanice în 1989. De 
asemenea, i-au fost acordate numeroase premii, 
printre care: în 1981 premiul Whittaker al Societății 
Regale din Edinburgh, în 1982 unul din premiile 
Whitehead ale Societății Matematice din Londra, 
șapte premii britanice de cel mai înalt nivel, 
precum și trei dintre cele mai importante premii în 
matematică pură și aplicată din Statele Unite. Cel 
mai recent premiu i-a fost decernat la începutul 
acestui an: premiul internațional al regelui Faisal. 
Este Doctor Honoris Causa a șase universități de 
renume mondial și membru străin a patru academii 

de științe, incluzând Academia Franceză.
Profesorul John Macleod Ball a desfășurat o 

activitate intensă de îndrumare doctorală, devenind 
astfel creator de școală matematică, influențând 
dezvoltarea unor importante centre matematice.

Primele lucrări ale profesorului Ball pornesc de la 
studiul unor fenomene fizice extrem de complexe 
legate de elasticitatea neliniară, fiind o combinație 
unică de matematică pură și aplicată. Abordările 
sale inovatoare din punct de vedere matematic și 
fizic au permis înțelegerea unor fenomene fizice 
spectaculoase precum: cavitația în elasticitatea 
nelineară, fragmentarea și coagularea polimerică, 
precum și aliajele cu memorie a formei.

,,Profesorul Ball a adus o contribuție cu adevărat 
unică și semnificativă la dezvoltarea matematicii 
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aplicate înțeleasă ca interacțiune armonioasă între 
rigoarea matematică și realitatea și pertinența 
fizică, obținând rezultate ce-i vor purta numele 
în istoria matematicii în particular și a științei în 
general. Prin toată activitatea sa de creator de 
școală de matematică și de conducător de instituții 
și organizații matematice, prin excepționala sa 
activitate editorială, a contribuit la dezvoltarea 
generală a matematicii la nivel instituțional”, se 
arată în Laudatio pentru profesorul John Macleod 
Ball.

rectorul Universității din București, mircea dumitru, 
ales președinte al 

asociației Universităților Balcanice

Rectorul Universității din București, profesorul 
Mircea Dumitru, a fost votat președinte în 
unanimitate de membrii prezenți la Adunarea 
Generală, în cadrul celei de-a IV-a conferințe a 
Balkan Universities Association (BUA,) care a 
avut loc la Tetovo, în Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei, pe 30-31 martie 2018.

Astfel, rectorul Universității din București va 
exercita mandatul de președinte pe perioada unui 
an, începând din luna aprilie 2019 și până în luna 
aprilie 2020. Totodată, Mircea Dumitru va face 
parte din consiliul director al BUA, alături de actualul 
președinte al asociației, profesorul Leonidas Mitkas, 
rector al Universității „Aristotel” din Tesaloniki, 
Grecia, și de profesorul Erhan Tabakoğlu, rector al 
Universității „Trakia” din Edirne, Turcia.

Balkan Universities Association este o asociație 
alcătuită din peste 60 de universități din Grecia, 
Bulgaria, Turcia, Albania, Macedonia, Bosnia-
Herțegovina, Muntenegru, Kosovo și Serbia. 
BUA își propune să contribuie la consolidarea 
procesului de pace și de stabilitate în Balcani 
prin dezvoltarea relațiilor bi- și multilaterale de 
conlucrare și de colaborare academică și științifică 
dintre universitățile membre. Conferințele, 
schimburile de studenți și de profesori, cursurile de 
vară, publicațiile științifice ale profesorilor acestor 
universități susțin un necesar proces de cunoaștere 

reciprocă mai bună, de apropiere, de înțelegere și 
de recunoaștere a culturii și culturilor diverse ale 
acestor țări.

Spiritul de toleranță și de încredere, atât de 
necesar pentru menținerea și dezvoltarea relațiilor 
politice dintre țările din Balcani, poate fi și este, 
în fapt, susținut și promovat de apropierea dintre 
studenții și profesorii acestor peste șaizeci de 
universități. Educând mai mult de jumătate de 
milion de tinere și de tineri studenți în spiritul 
respectării culturilor și a istoriei celorlalte popoare 
și grupuri etnice din această zonă geo-politică, 
universitățile prefigurează viitorul Balcanilor și dau 
sens păcii durabile în această zonă adesea măcinată 
de războaie, lupte sau confruntări dramatice.

„Cultura, cercetarea științifică și învățarea, 
transmiterea tradițiilor istorice noilor generații 
sunt instrumente puternice pentru cunoașterea 
reciprocă, pentru acceptarea celuilalt și pentru a 
clădi o reală toleranță politică și religioasă. Mai 
multă cunoaștere și înțelegere înseamnă mai 
puține confruntări și războaie”, a precizat rectorul 
Mircea Dumitru.

Noul președinte al BUA a menționat și câteva 
dintre obiectivele viitoarei președinții, printre care 
cooptarea altor universități prestigioase din zonă și 
o mai activă implicare socială, culturală și politică, 
mai ales în problemele geo-politice actuale, atât 
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naționale, cât și regionale.

Universitatea din București își propune să 
susțină candidatura altor universități importante 
din România pentru a deveni membre ale BUA în 
speranța că instituțiile de învățământ superior din 
România pot să contribuie substanțial și activ la 
dezvoltarea cercetării științifice și a educației de 

calitate în această zonă. Universitatea din București 
este membru activ în cadrul mai multor organizații 
academice internaționale: Balkan Universities 
Association, UNICA – Network of Universities 
from the Capitals of Europe, Black Sea University 
Association, European University Association, Silk 
Road University Network.

locul 3 pentru echipa de la drept a Universității din București 
la concursul Willem vis de la viena, 

cel mai prestigios concurs de drept privat din lume

Echipa Facultății de Drept a Universității din 
București a câștigat locul 3 pe echipe (din 362 de 
echipe participante) la concursul Willem Vis, ediția 
a 25-a, care s-a desfășurat la Viena în perioada 24-
29 martie 2018.

Willem Vis, cel mai mare și cel mai prestigios 
concurs internațional de drept privat din lume, 
adună anual peste 400 de universități din întreaga 
lume, cu o bună reputație la nivel mondial, în cadrul 
unei competiții de procese simulate în domeniul 
arbitrajului comercial internațional.

Willem Vis presupune două competiții distincte, 
cele de anul acesta desfășurându-se în perioada 12-
18 martie la Hong Kong, respectiv 24-29 martie la 
Viena.

Cei 10 studenți reprezentanți ai Facultății de 
Drept din cadrul Universității din București care 
au participat la ambele competiții sunt: Maria 
Alexandra Avram, Alin-Ionuț Badea, Răzvan-
Nicolae Banța, Daniela Bejinariu, Alexandru Buligai-
Vrânceanu, Teodora Alexandra Gogu, Andrei 
Gabriel Greceanu, Ana-Maria Karina Negrea, Daria-
Ana Pătrășcoiu și Bogdan Popescu.

Cea mai reputată competiție este cea de la 
Viena, care s-a desfășurat în aceste zile și la 
care echipa Universității din București a avut o 
prezență remarcabilă. La faza orală, etapă în care 
participanții pledează în cadrul unui proces simulat, 

studenții UniBuc s-au remarcat, obținând și premii: 
Maria Alexandra Avram (anul III) și Andrei Gabriel 
Greceanu (anul III) au obținut locul 3 la categoria 
„Eric Bergsten”. cea mai prestigioasă categorie din 
cadrul concursului.

Nu în ultimul rând, la faza scrisă, echipa Facultății 
de Drept a Universității din București a obținut o 
mențiune (locul 4) pentru cel mai bun memoriu al 
reclamantului.

În cadrul competiției de la Viena, faza orală, echipa 
Facultății de Drept a Universității din București a 
întâlnit echipe de la universități prestigioase, cum 
ar fi: School of Law Christ University, Bangalore 
(India), Georgia State University (Statele Unite ale 
Americii), University of Düsseldorf (Germania), 
Deakin University (Australia), Freie Universität 
Berlin (Germania), Queen Mary University (Marea 
Britanie), University of the State of Rio de Janeiro 
(Brazilia), Australian Catholic University (Australia) 
și National Research University Higher School of 
Economics Moscow (Rusia).

De menționat că, în cadrul ediției a 15-a de 
la Hong Kong, din perioada 12-18 martie 2018, 
Facultatea de Drept a Universității din București 
a fost reprezentată de studenții Răzvan-Nicolae 
Banța (anul III), Alexandru Buligai-Vrânceanu (anul 
III), Teodora Alexandra Gogu (anul III), Ana-Maria 
Karina Negrea (anul III) și Daria-Ana Pătrășcoiu 
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(anul III), care au obținut o mențiune la categoria 
„Eric Bergsten” (cea mai bună echipă la faza 
orală) pe echipe (din 128 de echipe participante), 
calificându-se în rundele eliminatorii la faza orală a 
competiției.

Echipa este pregătită de av. dr. Raluca Papadima, 
cadru didactic asociat la Universitatea din București 
și la Collège Juridique d’Etudes Européennes. Echipa 
se bucură de sprijin și din partea unor practicieni, 
printre care David Oprea, partener în cadrul 
societății de avocatură „Markó & Udrea”, Mihaela 
Gherghe, avocat în cadrul societății de avocatură 
„Rizoiu & Poenaru‟ Ștefan Dinu, avocat în cadrul 
societății de avocatură „Clifford Chance”, Cristina 
Badea, avocat în cadrul societății de avocatură 
„Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen”, și 
Cătălina Bîzîc, fost participant în echipa Facultății 
de Drept a Universității din București.

Participarea echipei la concurs este susținută 
atât de Universitatea din București, cât și de 

instituții și societăți de avocatură, printre care: 
BIAC – Curtea de Arbitraj Internațional București, 
Clifford Chance, Nestor Nestor Diculescu Kingston 
Petersen, PeliFilip, Bohâlțeanu și Asociații, Markó 
& Udrea, Rizoiu & Poenaru, TAMC (Doru Trăilă, 
Adriana Almășan, Alexandru Moise, Eugen Chivu), 
Tănăsescu & Gavrilă și Ţuca Zbârcea & Asociaţii, 
precum și de persoane fizice.

Universitatea din București se bucură de 
performanța obținută de studenții Facultății de 
Drept și de echipele de specialiști care i-au pregătit 
și îi felicită pe toți aceștia pentru dedicarea și efortul 
susținut în obținerea acestor rezultate remarcabile.
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aCaDEmIa DE sTuDII ECONOmICE 
din BUCUrești
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ase – 105 ani de performanță academică

Academia de Studii Economice din București 
a sărbătorit în luna aprilie 105 ani de la 
înființarea prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, 
sub denumirea de Academia de Înalte Studii 
Comerciale și Industriale, printr-o serie de 
manifestări aniversare, desfășurate în perioada 
12-21 aprilie. 

Comunitatea ASE a adus un pios omagiu 
înaintașilor săi. Astfel, reprezentanți ai ASE 
au depus coroane de flori la mormintele lui 
Carol I, Ferdinand și Mihai I al României, la 
Mănăstirea Curtea de Argeș, în prezența ÎPS 
Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, 
precum și la București, la statuia lui Carol I 
din fața Bibliotecii Centrale Universitare și la 
mormintele lui Nicolae Iorga, Virgil Madgearu, 
ale rectorilor Stanislas Cihoski, Gheorghe Dolgu, 

Constantin Bărbulescu, Paul Bran, Ion Gh. Roșca. 
Contribuția prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca, Rectorul 
ASE în perioada 2004-2012, la propășirea 
universității și la redescoperirea istoriei sale a 
fost onorată prin dezvelirea bustului acestuia, 
realizat de sculptorul Ion Ladea, bust amplasat la 
Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion 
Gh. Roșca”, clădit în urma inițiativei și efortului 
domniei sale. Tot în onoarea înaintașilor, a fost 
inaugurată în fața Palatului ASE din centrul 
Bucureștiului expoziția stradală intitulată 
„ASE – File de istorie”, care include o serie de 
imagini de la începutul secolului al XX-lea despre 
construirea Palatului ASE, devenit între timp 
clădire de patrimoniu, și condițiile de studiu ale 
primei generații de studenți.

La ceas aniversar, comunitatea ASE – cadre 

Foto: ședința festivă a senatului Universitar: „ase – 105 ani de performanță academică”

didactice, studenți și absolvenți – și invitații 
săi s-au reunit pe 18 aprilie în Aula Magna cu 
prilejul Ședinței Festive a Senatului Universitar: 
„ASE – 105 ani de performanță academică”. 
La eveniment au participat reprezentanți ai 
Președinției și Guvernului României, membri 
ai Academiei Române, membri din conducerea 
autorităților locale, personalități din lumea 
academică, rectori ai universităților de stat și 
particulare, invitați din mediul diplomatic și de 
afaceri național și internațional, parteneri ai 
ASE. Ședința Festivă a fost deschisă de Corul ASE 
și tânărul artist Vlad-Răzvan Baciu, compozitor, 

pianist și dirijor, care a compus Imnul ASE, lansat 
cu acest prilej. Au luat cuvântul Președintele 
Senatului ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, 
Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 
consilierul prezidențial Cosmin Marinescu, 
Ministrul Educației Naționale, prof. univ. dr. 
Valentin Popa, Vicepreședintele Academiei 
Române, academician Christian Hera și Primarul 
municipiului București, Gabriela Firea, precum și 
alți invitați de seamă. În cadrul Ședinței Festive, 
ASE a primit din partea participanților numeroase 
mesaje de felicitare, diplome aniversare, de 
excelență, medalii, plachete, distincții, printre 
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care: diploma din partea Ministrului Educației 
Naționale, dl. Valentin Popa, în semn de 
profundă apreciere pentru generațiile de cadre 
didactice și studenți care, timp de 105 ani, au 
participat la desăvârșirea nobilei misiuni a 
învățământului românesc; diploma aniversară 
conferită de Consiliul Național al Rectorilor, 
cu ocazia sărbătoririi a 105 ani de excelență 
academică și prestigioase realizări în domeniul 
științelor economice etc. Tot în cadrul Ședinței 
Festive din 18 aprilie, a avut loc și ceremonia 
de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa 
domnului prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, 
președinte al Consiliului Național al Rectorilor, 

pentru contribuții importante în dezvoltarea 
și consolidarea învățământului românesc, în 
general, și a celui universitar, în special.

În data de 19 aprilie a.c., a avut loc Adunarea 
Festivă a comunității universitare a ASE. În 
cadrul acesteia, a fost lansat filmul documentar 
despre ASE intitulat „O istorie de 105 ani” si 
au fost acordate o serie de premii și distincții 
partenerilor ASE din mediul de afaceri, precum 
și reprezentanților din conducerea celor mai 
bune licee din București și din țară, în semn de 
recunoaștere și apreciere a activității depuse 
pentru buna pregătire a absolvenților care 
au devenit studenți ai Academiei de Studii 
Economice din București. În deschiderea 
adunării, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul 

Foto: lucrările primei conferinţe universitare a ase – 
„Conferința internațională de economie și științe sociale – iCess 2018”

ASE, a făcut o scurtă trecere în revistă a celor 
mai importante repere istorice ale ASE, amintind 
de întemeietorii și reprezentanții de seamă ai 
acestei instituții și de generațiile de studenți care 
au purtat peste tot în lume, prin activitatea lor, 
prestigiul ASE: „Vrem ca generațiile ce vor veni în 
timp, după noi, să invoce cu mândrie și respect 
ceea ce construim și le vom lăsa. Parafrazând 
ceea ce Regele Mihai I al României, Doctor 
Honoris Causa al ASE, ne-a transmis în discursul 
său istoric în fața Parlamentului României, 
trebuie să nu uităm că ceea ce noi construim 
astăzi este luat cu împrumut de la copiii noștri, 
de la generațiile de profesori și studenți ce 
vor urma, în timp, aici, la Academia de Studii 
Economice din București”.

Ziua Universității a fost marcată și prin 
intermediul unor evenimente științifice – 
conferințe, dezbateri, mese rotunde și lansări 
de carte. Dintre acestea, remarcăm Conferința 
Internațională de Economie și Științe Sociale – 
ICESS 2018, ediția I, desfășurată pe 16 aprilie, 
care a reunit cadre didactice și doctoranzi de 
la toate facultățile ASE, precum și invitați de 
prestigiu din țară și din străinătate. În cuvântul 
său de deschidere, Rectorul ASE, prof. univ. dr. 
Nicolae Istudor, a subliniat importanța acestui 
eveniment: „Am gândit această conferință într-
un context mai larg, anume aniversarea a 105 
ani de existență a ASE, având programate în 
această perioadă, sub titulatura „ASE 105”, o 
serie de manifestări consistente, de înaltă ținută 
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academică. De asemenea, am ținut să organizăm 
neapărat prima ediție a acestei conferințe chiar 
în acest an special pentru noi, toți românii, anul 
Centenarului României moderne. (…) Lărgind 
un pic contextul, am gândit această conferință 
și în cadrul eforturilor de internaționalizare 
a universității noastre, având invitați keynote 
speakers de renume, aflați astăzi în mijlocul 
nostru, de la care avem cu toții de învățat și de la 
care ne dorim să fie sau să rămână parteneri pe 
termen lung ai universității noastre”. 

Conferința a avut două sesiuni plenare și 
opt sesiuni paralele. Sesiunile plenare au fost 
moderate de prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, 
prorector cu activitatea de cercetare științifică, 
dezvoltare și inovare, și prof. univ. dr. Marius 
Profiroiu, prorector relații internaționale, 
prezentările fiind susținute de Pasquale 
Mammone, președinte Université d’Artois 
(Franța), prof. Cristian Țiu, Chair, School of 
Management, University at Buffalo (SUA), Peter 
Nijkamp, Emeritus Professor, Free University 
Amsterdam (Olanda), Doctor Honoris Causa al 
ASE, dr. Lorna Treanor, Nottingham University 
Business School (Marea Britanie), prof. 
Christopher Abraham, CEO & Head – Dubai 
campus și Senior Vice President (Institutional 
Development) at the S P Jain School of Global 
Management (Emiratele Arabe Unite) și Anatoly 
Karpov, mare maestru de șah (Federația Rusă). 
Cele opt sesiuni paralele au reunit cadre 
didactice și cercetători din Elveția, Franța, Iran, 
Irak, România și SUA, precum și specialiști 

din domeniul de afaceri, pentru prezentări și 
dezbateri pe marginea unor teme precum: 
siguranța alimentară în contextul globalizării; 
oportunități actuale de cercetare în finanțe, 
afaceri și raportare financiară; abordări moderne 
în managementul organizațiilor publice și private; 
educație 4.0: sisteme și tehnologii inovatoare; 
modele de afaceri durabile în contextul 
internaționalizării; afacerile contemporane – 
între durabilitate și pierdere; marketing durabil; 
100 de ani de educație și cercetare economică 
– workshop aniversar. 

Dintre manifestările științifice amintim 
și conferința „Implementarea pachetului 
legislativ MiFID II”, organizată de Asociația 
Absolvenților Academiei de Studii Economice 
din București (Alumni ASE), eveniment 
prilejuit de apropiata transpunere a 
prevederilor Directivei europene privind 
piețele instrumentelor financiare MiFID II 
în legislația națională, ce va avea loc până la 
sfârșitul acestui an. Directiva propune un cadru 
comun de reglementare pentru țările europene, 
menit să ofere o mai bună protecție investitorilor 
și să îmbunătățească funcționarea piețelor 
financiare, ca răspuns la provocările generate 
de evoluțiile înregistrate pe aceste piețe de 
la apariția MiFID I. Printre cei care au susținut 
alocuțiuni au fost prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 
Rectorul ASE, și dl. Leonardo Badea, președinte 
ASF și vicepreședinte al Asociației Absolvenților 
Alumni ASE. Conferința s-a încheiat cu o sesiune 
de întrebări și răspunsuri.

Manifestările aniversare au inclus și o serie de 
mese rotunde la care au participat demnitari 

de rang înalt, ambasadori, alături de membri 
ai comunității academice a ASE, pentru a 
dezbate aspecte de mare actualitate: „Acordul 
de liber schimb Japonia-Uniunea Europeană”, 
„Dezvoltarea colaborării academice româno-
nipone”, „La réforme territoriale en France: 
défis et bonnes pratiques/Reforma teritorială în 
Franța: provocări și bune practici”, „Perspective 
ale internaționalizării în universități: provocări și 
bune practici”.

Din programul manifestărilor jubiliare nu 
puteau lipsi momentele cultural-artistice. Pe 
18 aprilie, comunitatea ASE și invitații săi s-au 
bucurat de prezența marelui maestru Dan Puric, 
care a susținut conferința cu titlul „Jertfa Unirii 
Noastre”, eveniment încheiat cu prezentarea 
cărții Să fii român și cu o sesiune de autografe. 
În data de 20 aprilie, Aula Magna a găzduit un 
spectacol artistic studențesc, cu participarea 
Corului ASE, care a deschis seara sub bagheta 
dirijorului prof. Alin Alexandru Rusu, pian: Linda 
Nica, solist: Cristian Iancu, și a trupei de teatru 

USASE – T.R.I.P., cu piesa „TU! Știi cine ești?”, 
autor/regizor: Cristina Neacșu. 

În plus, studenți și cadre didactice de la ASE 
au desfășurat împreună cu invitații lor „Cupa 
ASE 105” – un turneu spectaculos de meciuri 
demonstrative în sala de sport din Clădirea 
Cihoschi. La acest turneu s-au întrecut patru 
echipe: Echipa Profesorilor din ASE, condusă 
din teren de către prof. univ. dr. Nicolae 
Istudor, Rector, Echipa Vedetelor din showbizul 
românesc, Echipa STAFF Steaua București și 
Echipa MADR-AFIR, care a reunit reprezentanți ai 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ai 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Amploarea manifestărilor organizate cu 
prilejul aniversării a 105 ani de la înființarea 
Academiei de Studii Economice din București 
a reliefat prestigiul câștigat în acest răstimp de 
Universitate în peisajul academic, economic, 
diplomatic românesc și internațional. Vivat, 
crescat, floreat!

Foto: Conferința dan puric în ase
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prima serie de cursanţi a încheiat cu succes 
programul postuniversitar „managementul strategic al ospitalităţii”

Festivitatea de absolvire a primei promoții 
a programului de studii postuniversitare 
„Managementul strategic al ospitalității”, 
co-organizat de Academia de Studii 
Economice din Bucuresti și École hôtelière 
de Lausanne (Elveția), cea mai prestigioasă 
școală de ospitalitate din lume, a avut loc 
la ASE, în Aula Magna, vineri, 20 aprilie 
a.c., sub egida manifestărilor aniversare 

„ASE – 105 ani de performanță academică”. 
Finalizarea sub cele mai bune auspicii a 
activităților primei serii a acestui program 
comun ASE-École hôtelière de Lausanne 
și demararea înscrierilor pentru seria a 
doua demonstrează succesul demersurilor 
conducerii ASE pe linia oferirii unor 
programe prestigioase, recunoscute la nivel 
internațional, care să asigure cursanților 

accesul la cele mai avansate cunoștințe în 
domenii de vârf ale pregătirii profesionale. 

Programul s-a derulat în cadrul parteneriatului 
strategic dintre ASE și EHL, acord semnat 
pe 16 februarie 2017 la Lausanne, de prof. 
univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și 
prof. Michel Rochat, CEO al EHL. Excelenta 
desfășurare a programului a fost asigurată de 
cadre didactice de la ASE și EHL, precum și de 
profesioniști din mediul de afaceri român și 
internațional, activitățile didactice acoperind 
teme de interes în domeniu, precum: 
managementul financiar și gestiunea activelor 

întreprinderilor hoteliere; comportament 
organizațional și leadership; managementul 
resurselor umane și comunicării în afaceri; 
organizarea și desfășurarea operațiunilor în 
industria ospitalității; marketing și vânzări; 
strategie și antreprenoriat etc. Programul 
a oferit cursanților proveniți din diferite 
segmente ale industriei ospitalității (domeniul 
hotelier, restaurante, Horeca, agenții de 
turism, organizatori de evenimente etc.) o 
combinație unică de activități teoretice și 
practice, ultimele bazate pe studii de caz, 
dezbateri, concursuri profesionale, vizite la 
companii și instituții românești și elvețiene 
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(lanțuri hoteliere de lux, furnizori de alte 
servicii turistice etc.). 

Demarat în septembrie 2017, programul 
s-a încheiat în data de 9 februarie 2018, cu 
examenul de certificare a competențelor, 
constând în susținerea, pe echipe, a proiectelor 
finale de afaceri, examen la care au participat 
și reprezentanți din conducerea companiilor 
care au solicitat consultanță pentru proiectele 
respective. Absolvenții programului de studii 
postuniversitare „Managementul strategic 
al ospitalității” primesc din partea ASE 
un Certificat de atestare a competențelor 
profesionale recunoscut de Ministerul 
Educației Naționale din România, iar din 
partea Școlii de Ospitalitate din Lausanne un 
Certificat de Educație Executivă.

La festivitatea de absolvire care a avut loc 
în data de 20 aprilie 2018 au fost prezenți 
Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 
Excelența Sa dl. Urs Herren, Ambasadorul 
Confederației Elvețiene în România, Excelența 
Sa dl. Vlad Vasiliu, Ambasador Extraordinar 
și Plenipotențiar al României în Confederația 
Elvețiană, dl. Yateendra Sinh, CEO Lausanne 
Hospitality Consulting, prof. univ. dr. Ray 
Iunius, Development Director, Lausanne 
Hospitality Consulting, invitați din mediul 
hotelier și industria ospitalității din România, 
cadre didactice, alți invitați. Felicitări tuturor 
cursanților și cadrelor didactice!

Foto: Festivitatea de absolvire a primei promoții a programului de studii postuniversitare 
„managementul strategic al ospitalității” organizat în comun de ase și eHl
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serie de întâlniri bilaterale între ase și cele mai importante 
universități din domeniul economie și business din Kazakhstan

În perioada 22-26 aprilie a.c., delegația 
ASE, formată din prof. univ. dr. Nicolae 
Istudor, Rector, și prof. univ. dr. Marius 
Profiroiu, prorector responsabil cu relațiile 
internaționale, au vizitat cele mai importante 
șase universități din Almaty si Astana 
(Kazakhstan) din domeniul economie și 
business, în vederea inițierii unei cooperări 
academice și științifice: Narxoz University, 
University of International Business, Almaty 
Management University, Kazakh University of 
Economics, Finance and International Trade,  

L. N. Gumilyov Eurasian National University, 
Karaganda Economic University 

Pe 23 aprilie, la Almaty, au avut loc discuții la 
nivel de rector și prorector la Narxoz University, 
University of International Business și Almaty 
Management University. S-au semnat două 
„Memorandums of Understanding” și s-a 

Foto: delegația ase în vizită la Kazakhstan University of economics, Finance and international trade 
și la eurasian national University

convenit dinamizarea schimburilor de 
profesori și studenți la nivel de masterat și de 
doctorat și demararea unor proiecte comune 
de cercetare în domeniul economiei. 

Programul delegației ASE în Kazahstan 
a continuat la Astana cu vizitarea a două 
universități importante: Kazakhstan University 
of Economics, Finance and International Trade 
și Eurasian National University. Cu această 
ocazie au fost semnate două „Memorandums 
of Understanding” cu rectorii celor două 
universități și au fost discutate posibilități 
concrete de colaborare; s-a convenit inițierea 
unor schimburi de profesori în domeniile 
audit, finanțe, management și marketing. S-a 
discutat posibilitatea inițierii unui program de 
EMBA în parteneriat de către ASE și una dintre 
cele două universități vizitate.

Foto: oportunități de colaborare ale ase cu narxoz University, international Business University și almaty 
management University
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uNIVErsITaTEa
„alexandrU ioan CUza” din iași
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Proiectul Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași a câștigat cea mai mare finanțare la 
competiția națională în cadrul Programului 
SEE pentru schimburi academice cu instituții 
de învățământ superior din țări ale Spațiului 
Economic European (Islanda, Liechtenstein și 
Norvegia).

În 2018, după o întrerupere de doi ani, 
Programul SEE pentru schimburi academice 
cu instituții de învățământ superior din țări 
ale Spațiului Economic European (Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia) a fost relansat în 
România, cu un grant național total de un 
milion de Euro, finanțat, aproape exclusiv, din 
fonduri provenite din țările respective. Alături 
de alte 12 universități din țară, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași a participat și 
anul acesta la competiția SEE, cu o propunere 
de proiect pregătită în cadrul Departamentului 
de Relații Internaționale. Bazată pe acordurile 
existente, pe experiența anterioară și pe 
interesul manifestat de către facultățile UAIC 
pentru schimburi academice cu universități 
din țările vizate, propunerea de proiect a avut 
în vedere posibilitățile reale de dezvoltare a 
cooperării cu instituții din aceste țări.

În urma evaluării candidaturilor de către 
Agenția Națională, proiectul UAIC a fost 
aprobat și finanțat cu cel mai mare grant 
instituțional, în valoare de 277.418 Euro. 
Gestionat de către Departamentul de Relații 
Internaționale, proiectul SEE va finanța stagii 

Universitatea „alexandru ioan Cuza” a obținut 
cel mai mare grant național în programul see

de studiu și practică pentru studenți și stagii de 
predare și formare pentru personalul academic 
și administrativ în anul academic 2018/2019, 
în universitățile partenere din cele trei țări: 
Universitățile Bifrost și Akureyri (Islanda), 
Universitatea Liechtenstein (Liechtenstein), 
Universitățile Trondheim, Stavanger, Volda, 
Agder și Bergen (Norvegia).

În cadrul contractelor precedente (în 
perioada 2013-2016), 127 de studenți și 33 de 
cadre didactice și personal administrativ UAIC 
au desfășurat stagii în domenii academice 
(economie, jurnalism, psihologie, asistență 
socială, filologie, științe ale mediului, științe 
ale pământului, științe ale educației și turism), 
respectiv în domeniul serviciilor pentru 
studenți. Succesul programului SEE reiese 
și din mărturiile unora dintre beneficiarii de 
stagiu:

„Experiența personală din acest program 
de schimburi este greu de egalat, date fiind 
principiile cadru pe care programul SEE le 
asigură, dar și grație sistemului norvegian 
de învățământ, precum și condițiilor pe care 
colegii din Trondheim se străduiesc să le pună 
la dispoziția profesorilor vizitatori. Aș putea 
afirma că programul SEE este modelul cel 
mai viabil de realizare sau eficientizare, acolo 
unde există deja, a mobilităților academice la 
toate nivelurile vieții universitare“. (pr. prof. 
dr. Dan Sandu, coordonator SEE, Facultatea de 
Teologie-Ortodoxă)

„În luna februarie a anului 2014 am avut 
oportunitatea de a beneficia de mobilitatea 
de practică oferită de programul SEE. Am 
avut șansa de a cunoaște activitățile din 
toate departamentele în cadrul Hotelului 

Anna. Alături de o echipă dinamică și unită, 
mi-am dezvoltat abilitățile unui viitor angajat 
de succes în domeniul hotelier.” (Andreea 
Daraban, beneficiară a unui stagiu de practică 
SEE în anul academic 2013/2014).
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Comisia europeană confirmă excelența în 
strategia de resurse umane pentru cercetători la UaiC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a 
primit reconfirmarea excelenței în implementarea 
strategiei de resurse umane pentru cercetători 
din partea Comisiei Europene, Direcția Generală 
Cercetare și Inovare, la data de 7 aprilie 2018.

UAIC este singura universitate publică din 
România care a obținut recunoașterea excelenței 
în implementarea strategiei de resurse umane 
pentru cercetători, alături de alte 412 universități 
și instituții de cercetare din 30 de țări europene 
(Albania, Austria, Belgia, Bosnia-Herțegovina, 
Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, 
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, 
Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, 
Slovenia, Spania, Suedia) și Israel. În prezent, 
prima instituție de învățământ superior din 
România are peste 820 de cadre didactice și 
cercetători titulari.

Premiul „HR Excellence in Research” reprezintă o 
recunoaștere internațională acordată instituțiilor 
de cercetare care au făcut progrese în alinierea 
politicilor de resurse umane la principiile stabilite 
în Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de 
Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, iar 
politicile și practicile de recrutare și evaluare a 
angajaților acestor instituții sunt echitabile și 
transparente.

Echipa de lucru care gestionează strategia de 
resurse umane este coordonată de prof. univ. dr. 
Ionel Mangalagiu – prorector pentru programe 
de cercetare științifică și transfer de cunoștințe, 
conf. univ. dr. Romeo Asiminei – directorul 

Departamentului de Sociologie și Asistență 
Socială din cadrul Facultății de Filosofie și Științe 
Social-Politice, conf. univ. dr. Ruxandra Ciulu 
de la Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor, Elena Felice – șeful Departamentului 
de Cercetare și Managementul Proiectelor și 
Marina Sârbu – director Resurse Umane.

Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu a subliniat 
faptul că „implementarea Cartei Europene a 
Cercetătorilor și a Codului de Conduită pentru 
Recrutarea Cercetătorilor de către instituțiile de 
învățământ superior și de cercetare le face mai 
atractive pentru resursa umană înalt calificată. 
Acest premiu reprezintă pentru Universitatea 
«Alexandru Ioan Cuza» din Iași modalitatea în care 
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comunică comunității științifice internaționale 
angajamentul de implementare a unui cadru de 
excelență în recrutarea și dezvoltarea carierei 
cadrelor didactice și cercetătorilor, precum și 
preocuparea pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Obținerea acestei recunoașteri contribuie 
la creșterea atractivității universității și adaugă 
valoare cererilor de finanțare pentru proiecte de 
cercetare la care universitatea aplică.”

„Mobilitatea fără precedent a resurselor 
umane, inclusiv la nivelul instituțiilor de 
învățământ superior, este o expresie a unui amplu 
proces de internaționalizare. Internaționalizarea 
universităților europene este nu doar un efect 
direct al globalizării, ci și un răspuns instituțional 
oferit competiției globale. Necesitatea oferirii 
unor răspunsuri articulate oportunităților și 
imperativelor globalizării determină Universitatea 
«Alexandru Ioan Cuza» din Iași să elaboreze politici 
care să conducă la creșterea competitivității 
în sectorul educațional. Alinierea la principiile 
cuprinse în Carta și Codul cercetătorilor 
europeni urmărește să asigure drepturi și 
obligații comparabile cu ale cercetătorilor și 
cadrelor didactice din instituțiile de cercetare și 
învățământ european”, a declarat conf. univ. dr. 
Romeo Asiminei, directorul Departamentului de 
Sociologie și Asistență Socială din cadrul Facultății 
de Filosofie și Științe Social-Politice.

În data de 29 martie 2011, conducerea 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a 

semnat Declarația de Aderare la Carta Europeană 
a Cercetătorilor și Codul de Conduită pentru 
Recrutarea Cercetătorilor. Ca urmare a Declarației 
de Aderare, Universitatea a început un proces de 
implementare a Cartei și a Codului cercetătorilor 
sub îndrumarea Comisiei Europene. La data de 
10 aprilie 2014, Universitatea a primit din partea 
Comisiei Europene premiul „HR Excellence in 
Research”. În urma analizei raportului transmis 
de universitate în noiembrie 2017, Comisia 
Europeană reconfirmă alinierea politicilor și 
practicilor de recrutare și evaluare a angajaților 
cu principiile europene și concluzionează că 
universitatea implementează strategia de resurse 
umane într-un mod robust și sistematic.

Femei în conducerea băncilor? două studii UaiC arată că acestea 
determină creșterea profitului, stabilității și eficienței

Două studii realizate la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași sugerează că prezența la vârf a 
femeilor în domeniul bancar are un impact pozitiv, 
determinând scăderea riscurilor și a costurilor de 
operare, precum și creșterea performanței și a 
eficienței băncilor. Cercetările asupra impactului 
diversității de gen în sistemul bancar sunt conduse 
de Alin Andrieș, conferențiar din cadrul Facultății 
de Economie și Administrarea Afacerilor, alături 
de alți autori din țară și din străinătate.

Ambele studii se concentrează pe una dintre 
cele mai competitive industrii – cea bancară, 
luând în considerare peste 100 de instituții din 
Europa Centrală și de Est, cu date dintr-o perioadă 
de șapte ani și un total de 56 de factori luați în 
considerare.

Folosind o serie de indicatori pentru a calcula 
cât de „diversă” este conducerea unei bănci, un 
prim studiu dovedește faptul că prezența femeilor 
în structurile de conducere are un impact pozitiv 
atât asupra reducerii costurilor, cât și asupra 
eficienței tehnice – o mărime ce descrie cât de 
capabilă este o bancă să își transforme resursele 
în rezultate financiare. „Atunci când comparăm 
băncile care nu au nicio femeie în conducere cu 
cele care au cel puțin o femeie, rezultatele sunt 
semnificative. Cifrele analizate arată că prezența 
a cel puțin unei femei în conducerea băncilor are 
un impact puternic asupra capacității acestora 
de a reduce resursele implicate și a costurile, 
fără compromis asupra rezultatului. La fel de 

importantă este și prezența femeilor atunci când 
este vorba despre eficiența tehnică, rezultatele 
fiind vizibil pozitive”, a precizat conf.dr. Alin 
Andrieș, coordonatorul studiului.

Cercetarea a fost realizată pe baza datelor din 
122 de bănci comerciale din 17 țări din Europa 
Centrală și de Est, analizate pentru perioada 2005-
2012. În medie, 20% dintre bănci nu au avut, în 
perioada menționată, nicio femeie în structurile 
de conducere. În România, proporția acestora 
este de 24%. Studiul arată și faptul că în România, 
din totalul membrilor din consiliile de conducere 
ale băncilor, 11% sunt femei, distribuite astfel: 
12% în consiliile de supraveghere, respectiv 10% 
în consiliile directoare. La nivelul țărilor studiate, 
media a fost o prezență de 14% a femeilor în 
comisiile de conducere a băncilor.
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„Din perspectiva prezenței femeilor în poziții 
de conducere în cadrul instituțiilor financiare, 
România stă relativ rău comparativ cu alte țări”, 
a apreciat Alin Andrieș. „Numărul femeilor 
care ocupă poziții de director general la nivelul 
companiilor de mari dimensiuni este foarte redus 
în România. Stăm relativ rău și din perspectiva 
femeilor în structurile de conducere ale 
companiilor, adică în consiliile de administrație și/
sau director.”

Un al doilea studiu a urmărit dacă prezența 
femeilor în structurile de conducere poate 
reprezenta un obiectiv strategic prin care băncile 
să își îmbunătățească performanțele financiare 
și nivelul de stabilitate. Acesta a avut în vedere 
un eșantion de 156 de bănci comerciale din 17 
țări din Europa Centrală și de Est, tot pentru 
perioada 2005-2012. De data aceasta, analiza 
s-a concentrat pe prezența femeilor în consiliile 
de conducere, respectiv pe femeile cu funcție de 
director general al băncii.

Cifrele au arătat un impact pozitiv dincolo 
de orice dubii: cu cât consiliul director avea 
în componență mai multe femei, cu atât mai 
ridicată a fost performanța financiară a băncii. 
Acolo unde o femeie ocupa funcția de director 
general, băncile au avut o profitabilitate medie 
cu 9,5 procente mai ridicată în comparație cu 
cele conduse de un bărbat. S-a demonstrat 
de asemenea că prezența femeilor în consiliile 
directoare are un efect benefic.

O altă caracteristică asupra căreia s-a îndreptat 
studiul a fost stabilitatea băncii, măsurată 
în special prin prisma proporției de credite 
neperformante și a probabilității ca banca să intre 
în incapacitate de plată. „Motivul pentru care 
am luat în considerare această dimensiune este 
că femeile sunt mai precaute și au o aversiune 
ridicată față de risc, fapt studiat și demonstrat 
științific. Am urmărit să aflăm dacă această 
diversificare de opinii la nivelul structurilor de 
top are un impact asupra stabilității”, a explicat 
conf. Alin Andrieș. Astfel, conform datelor 
studiate, prezența femeilor în conducerea 
băncilor determină creșterea stabilității băncilor 
și scăderea proporției de credite neperformante. 
În special în perioada crizei economice, băncile 
cu prezență feminină în conducere au avut o 
profitabilitate mai mare. Mai mult de atât, cu 
cât proporția de femei din consiliile directoare a 
fost mai mare, cu atât banca a fost mai stabilă în 
timpul crizei, limitându-și pierderile.

Pentru perioada 2005-2012, aproximativ 14% 
dintre membrii consiliilor directoare ale băncilor 
au fost femei, iar 9% dintre consiliile directoare au 
fost conduse de femei. Studiul relevă și o diferență 
semnificativă în ceea ce privește diversitatea de 
gen a consiliilor directoare între țările membre 
UE și cele non-membre sau cele care au devenit 
membre în 2007.

Prof. univ. dr. Bogdan Căpraru, unul dintre co-
autorii celor două studii, subliniază că „orice politici 
privind îmbunătățirea guvernanței corporative a 
băncilor comerciale din Europa Centrală și de Est 
trebuie să țină cont de structura și diversitatea 

board-urilor. Prezența cât mai mare a femeilor în 
aceste consilii/comitete, dimensiunea mai mare a 
board-ului, prezența membrilor independenți în 
board-uri și o structura de management riguroasă 
au ca efect o îmbunătățire a eficienței băncilor 
comerciale din sistemele bancare ale Europei 
Centrale și de Est, în special în cadrul băncilor de 
dimensiuni mari”.

„În România nu există o discuție serioasă privind 
rolul femeilor în structurile de guvernanță, deși 
subiectul se dezbate de mult timp atât la nivel 
european, cât și la nivel mondial. În Uniunea 
Europeană se discută acum despre posibilitatea 
introducerii unei ponderi minime de femei în 
conducerile companiilor, dar în cel mai optimist 
caz aceasta va fi doar o simplă recomandare. 
Impactul pe termen mediu și lung va fi însă foarte 
important, deoarece creând permisele că femeile 

pot ocupa funcții de conducere, atunci își vor 
dori și ele mai mult și vor avea curaj să acceadă. 
Pentru că acum femeile se confruntă cu o barieră 
culturală”, a concluzionat conf. univ. dr. Alin 
Andrieș.

Cercetările, aflate încă în lucru, sunt disponibile 
pe portalul Social Sciences Research Network cu 
următoarele titluri: The impact of board gender on 
bank performance and risk in emerging markets, 
autori: conf. dr. Alin Andrieș (FEAA, UAIC), prof. 
dr. Seyed Mehdian (University of Michigan-Flint) 
și prof. univ. dr. Ovidiu Stoica (FEAA, UAIC) și 
Gender diversity on boards and bank efficiency 
accorss Emerging Europe, autori: conf. dr. Alin 
Andrieș (FEAA, UAIC), prof. univ. dr. Bogdan 
Căpraru (FEAA, UAIC), dr. Antonio Minguez-Vera 
(University of Murcia), lect. univ. dr. Simona Nistor 
(Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj).
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uNIVErsITaTEa DE VEsT
din timișoara
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Cooperare româno-germană în domeniul educației, la Uvt

Universitatea de Vest din Timișoara și 

Forumul de Cooperare Bilaterală Româno-

German (FCBRG) au semnat, în data de 25 

aprilie 2018, un protocol de colaborare, în 

vederea derulării unor proiecte comune în 

domeniul educației.

Mai exact, cele două instituții vor lucra 

împreună pentru a încuraja implementarea 

unor proiecte care privesc schimburile 

bilaterale la nivel academic, precum și pentru 

organizarea de evenimente în vederea 

promovării cooperării româno-germane față 

de actorii principali din domeniul educației în 

cele două țări.

Semnarea protocolului între cele două 

instituții a fost marcată printr-o conferință 

de presă susținută de către Andrei Pleșu 

– președinte FCBRG, Michael Schmidt 

– secretar general FCBRG și inițiator al 

asociației, Marilen Gabriel Pirtea – rector 

Universitatea de Vest din Timișoara și 

Ralf Krautkrämer, consulul Germaniei la 

Timișoara.

Conferința de presă a fost urmată de o Masă 

Rotundă, desfășurată sub titlul „Promovarea 

relațiilor bilaterale româno-germane la nivel 

cultural și în domeniul educației. Parteneriate 

strategice la nivel regional”. Evenimentul 
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a abordat rolul important pe care îl joacă 

educația, inclusiv tradiția învățământului în 

limba germană, și cultura, în toate formele 

sale de exprimare, în ceea ce privește 

susținerea cooperării româno-germane.  

Printre invitații prezenți la dezbatere s-au 

numărat: Vasile Dîncu – sociolog, membru al 

Forumului de Cooperare Bilaterală Româno-

German, Christian von Albrichsfeld – director 

general, Continental Automotive România, 

reprezentanți ai instituțiilor de învățământ 

și cultură din regiune, reprezentanți ai 

studenților și ai mediului de afaceri, 

reprezentanți ai comunității germane.

Protocolul semnat între cele două instituții 

marchează debutul unei serii de parteneriate 

încheiate de FCBRG cu instituțiile de 

învățământ superior din România, în 

scopul dezvoltării unui dialog permanent 

și constructiv cu mediul academic în slujba 

proiectelor bilaterale.

Forumul de Cooperare Bilaterală Româno-

German a luat naștere în anul 2016 la inițiativa 

mai multor personalități ale vieții publice din 

România, cu scopul de a dezvolta o platformă 

solidă pentru schimburile româno-germane 

la nivel cultural, social, economic și științific.
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Uvt recunoaște reperele valorice și morale

Vizita domnului Andrei Pleșu la UVT a 
reprezentat un prilej de recunoaștere a 
reperului valoric și moral oferit de scriitor, 
prin acordarea titlului onorific de Doctor 
Honoris Causa Litterarum Humaniorum, în 
urma unei ceremonii care a avut loc în data 
de 26 aprilie în Aula Magna „Ioan Curea”. 
Comunitatea academică a Universității 
de Vest din Timișoara a primit, astfel, în 
rândurile sale o personalitate remarcabilă 
a culturii române din ultimele decenii, un 
scriitor, filosof și estetician de excepție. 

Strălucit absolvent al secției de Istorie și 

teorie a artei din cadrul Facultății de Arte 
Plastice a Universității din București, domnul 
Andrei Pleșu și-a început activitatea sub 
semnul esteticii, istoriei și teoriei artei, 
dovedind nu numai finețea observației 
estetice și a interpretării culturale a artei 
plastice, ci și capacitatea de a se concentra 
asupra valoricului. Această aplecare asupra 
esențialului este potențată de participarea, 
spre sfârșitul anilor ’70, la întâlnirile 
formatoare găzduite de filosoful Constantin 
Noica. Poate și acesta este motivul pentru 
care domnul Andrei Pleșu a abordat tot 

mai mult probleme filosofice, de etică și 
de antropologie, iar după 1989 s-a implicat 
activ în spațiul civic și politic în favoarea 
reconstrucției valorice a culturii române, 
fiind pe rând Ministru al Culturii și Ministru 
de Externe. Activitatea principală a domniei 
sale a rămas însă cea culturală și academică, 
iar în peisajul cultural românesc, puține sunt 
personalitățile care s-au exprimat constant 
și consistent în favoarea unei culturi a 
dialogului.

„Astăzi, prin acordarea titlului de Doctor 
Honoris Causa Litterarum Humaniorum, 
Universitatea de Vest din Timișoara vă 

mulțumește pentru modul în care ați 
contribuit la creșterea culturii românești și 
la formarea noilor generații. Suntem onorați 
de prezența Domniei Voastre în Timișoara și 
de intrarea în rândurile comunității noastre 
academice. Vă urăm sănătate și putere 
de muncă și vă dorim să continuați, cu 
aceeași dăruire, pasionanta dumneavoastră 
activitate”, a declarat rectorul UVT, prof. univ. 
dr. Marilen Gabriel Pirtea.  

„Sunt evident mișcat să fiu onorat cu un 
asemenea titlu la Timișoara, deși nu vă 
ascund și nu e o cochetărie, nu e ușor să-ți 
auzi numele atât de des și să capeți impresia 
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că ai de raportat o mulțime de isprăvi. 
Nu vreau să intru în detalii de psihologie 
abisală proprie, dar în orice caz, fapt e că 
un titlu ca acesta conferit la Timișoara mă 
emoționează în mod deosebit fiindcă că am 
o admirație specială pentru Timișoara și o 
sumedenie de prieteni și o foarte specială 
amintire personală, pentru că atunci când 
aveam vreo 20 de ani m-am îndrăgostit de 
o timișoreancă (...), dar n-am putut rămâne 
împreună pentru că ea mi-a spus... dacă vrei 

să rămânem împreună, vino la Timișoara, că 
eu la București nu pot să trăiesc. Încet, încet, 
am înțeles ce voia să spună. Nu mai vorbesc 
de ce a însemnat Timișoara în schimbarea 
radicală care ne-a fost dăruită în 1989”, a 
spus Andrei Pleșu în deschiderea discursului 
său.

Comunitatea academică a Universității 
de Vest din Timișoara este permanent 
preocupată să își apropie valorile 
incontestabile ale diverselor domenii de 
excelență, să promoveze meritele culturale, 

științifice și umane ale marilor personalități 
ale lumii academice și să aducă în prim-plan 
modele adevărate pentru generațiile tinere.

Într-o societate dinamică, universitățile au 
tot mai mult rolul de a contribui la formarea 
unui mediu social modern și la popularizarea 
culturii, aducând realizările artistice mai 
aproape de oameni. În acest context, UVT a 
avut onoarea de a primi în rândurile sale pe 
una dintre personalitățile emblematice ale 
teatrului și filmului românesc, atât ca actor, 
cât și ca director general al Teatrului Național 
„Radu Stanca” din Sibiu și președinte al 
Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 
(unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de 

acest tip din Europa) – dl. Constantin Chiriac.

Actor apreciat și iubit de public, manager 
eficient, om de cultură activ și respectat 
în lumea artistică, dl. Constantin Chiriac a 
desfășurat o activitate prolifică în lumea 
culturii, jucând în peste 50 de roluri de 
teatru și film, susținând recitaluri de poezie, 
dar și împărtășind generațiilor tinere din 
experiența sa, ca profesor universitar la 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sau ca 
invitat al unor universități de prestigiu de pe 
întreg mapamondul.

Cu toate că scena îl fascinează și meseria 
de actor îi este atât de dragă, profesorul 
Constantin Chiriac alege să se implice în 
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această lume nu doar ca artist, ci și ca 
decident în cadrul Teatrului Național „Radu 
Stanca” din Sibiu sau ca președinte al 
cunoscutului festival de teatru organizat la 
Sibiu, care permite familiarizarea unui public 
larg cu forme inovatoare de spectacol și cu 
personaje marcante ale lumii mondiale a 
teatrului.

Frumoasa sa carieră este recunoscută 
și prin numeroasele distincții primite atât 
în România, cât și în străinătate, de la Cel 
mai bun manager de teatru din România 
la Meritul Cultural în grad de Ofițer, de 

la Premiul Ministerului Culturii și Cultelor 
la titlul de Personalitatea Anului pentru o 
Românie Europeană.

„Mă bucură prezența Domniei Sale în 
această aulă, în contextul evenimentelor 
culturale organizate în Timișoara odată cu 
nominalizarea orașului de pe Bega la onorantul 
titlu de Capitală Culturală Europeană în 2021, 
mai ales pentru că domnul profesor a fost 
implicat activ în evenimentele desfășurate 
la Sibiu, atunci când Sibiul a fost desemnat 
Capitală Culturală Europeană în 2007 și cred 
că experiența domniei sale poate să fie un 
punct de sprijin și pentru Universitatea de 
Vest din Timișoara, ca important participant la 
evenimentele culturale ce se desfășoară și se 
vor dezvolta în oraș în perioada următoare”, 
a declarat rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen 
Gabriel Pirtea.

Cu ocazia vizitei sale la universitatea 
noastră, dl. Constantin Chiriac a participat, 
alături de conducerea UVT, la o conferință 
în cadrul căreia au fost abordate subiecte 
legate de implicarea UVT în proiectul 
Timișoara 2021 – Capitală Europeană a 
Culturii. Astfel, s-a discutat despre Școala de 
vară „Leadership cultural“ organizată de UVT, 
proiect care își propune să formeze specialiști 
în managementul evenimentelor culturale și 
în cadrul căruia dl. Chiriac a acceptat să fie 
unul dintre mentori.

echipa de ciclism a Clubului sportiv al Uvt a marcat 
primele rezultate la nivel internațional

O nouă secție sportivă din cadrul CSU-UVT, 
înființată la sfârșitul anului trecut, a început 
să lupte pentru obținerea unor rezultate cât 
mai bune în întrecerile sportive naționale și 
internaționale. Este vorba de tânăra echipă de 
ciclism UVT Devron-West Cycling Team, care a 
participat recent la o cursă ciclistă în Ungaria, 
15. Sajó Péter Emlékverseny, Kisdorog. Datorită 
unei strategii foarte bine coordonate de Marius 
Petrache, echipa a obținut, prin Mihai Băbăiță, 
locul 3 la categoria U23 și locul 7 în clasamentul 
general.

Echipa are în componența sa un număr de 
șapte cicliști legitimați la Federația Romană de 
Ciclism, pregătiți de o echipă de cadre didactice 
specializate din cadrul Facultății de Educație 
Fizică și Sport: lector dr. Tiberiu Puta, conf. dr. 
Claudiu Avram, lector dr. Cristian Negrea, lector 
dr. Mirică Nicoleta, asistent univ. dr. Alexandra 
Rusu, antrenor de ciclism Alex-Drilea Apetrei, 
director sportiv Florent Horeau, cu un palmares 
deloc de neglijat în ciclismul românesc și 
internațional.

• marius petrache (categoria Elite): ciclist 
complex, iubitor al ciclismului de șosea, 
velodrom, ciclocros, MTB. Component 
al Lotului Național de Ciclism, campion 

național în ultimii doi ani la proba de șosea 
fond 2016-2017, cu un total de 29 de titluri 
de campion național al României la diferite 
discipline. A reprezentat țara cu mândrie 
la Balcaniadă, Campionatele Europene de 
șosea, Velodrom și Campionatele Mondiale;

• mihai Băbăiță (categoria U23): deținător al 
titlului de Campion Național pe Velodrom 
(2014), al titlului de campion național al 
României (fond, 2016), medalia de broz la 
Balcaniada de Velodrom (2016) și participant 
la Campionatele Mondiale de ciclism de la 
Doha (2016);

• mădălin Gaiță (Elite): deținător a trei 
titluri de campion național la contratimp 
(2015, 2016, 2017 – categoria amatori), 
vicecampion național (categoria amatori) 
la proba de fond și a numeroase clasări pe 
podium, pasionat de ciclismul de șosea și 
MTB;

• emil Chepețan (U23): deținător al titlului 
de campion național (categoria amatori) la 
contratimp individual (2013) și vicecampion 
național la fond (2013);

• adrian Blagoescu (U23), bronz la 
Campionatele Naționale fond (2017 – 
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categoria de amatori) și multe clasări pe 
podium la concursurile naționale;

• tinerii cicliști robert Caragel și sergiu 
Bacalov (categoria U23).

„Sunt convins că vom auzi tot mai des de 
tânăra echipă de ciclism a UVT. Dacă ne uităm 
la membrii săi, vedem foarte mult potențial, 
oameni dedicați ciclismului de performanță. 
Clubul nostru sportiv a crescut pe toate ramurile 
sale și de multe ori concurează cot la cot cu 
cluburi de tradiție la nivel național, în contextul 

în care financiar și logistic suntem de multe ori 
depășiți. Compensăm prin oameni dedicați, care 
dincolo de implicarea profesională, pun mult 
suflet în ceea ce fac”, a declarat rectorul UVT, 
prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Trebuie menționat că UVT, alături de partenerii 
Devron, Smartfitt Studio Timișoara, Fundația 

medicală Cardioprevent, firmele Nutriform 
Expert, Healing Hands și Papri, au în vedere 
crearea unui Centru de formare, antrenament și 
performanță în ciclism.

Secția de Ciclism a CSU-UVT este prima secție 
universitară de profil afiliată Federației Române 
de Ciclism.
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