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Rectorul Universității din București, profesorul Mircea Dumitru, 
președinte al Asociației Universităților Balcanice

Începând cu luna aprilie a anului 2019, rectorul Universității din București, profesorul Mircea Dumitru, a preluat, cu ocazia 
celei de-a V-a conferințe a Balkan Universities Association (BUA), desfășurată la Salonic, în Grecia, președinția BUA. 

Evenimentul survine după ce, la sfârșitul lunii martie a anului 2018, rectorul Universității din București, profesorul 
Mircea Dumitru, a fost votat președinte în unanimitate de membrii prezenți la Adunarea Generală a Asociației. 

Mircea Dumitru va face parte din consiliul director al BUA, alături de fostul președinte al asociației, profesorul 
Leonidas Mitkas, rector al Universității „Aristotel” din Salonic, Grecia, de profesorul Erhan Tabakoğlu, rector al 
Universității „Trakia” din Edirne, Turcia, de profesorul Damir Boras, rector al Universității din Zagreb și de profesoara 
Nermina Hadžigrahić, rector al Universității din Tuzla, Bosnia-Herțegovina.

Alături de rectorul Mircea Dumitru, la întâlnirea BUA de anul acesta, organizată în perioada 16–18 aprilie 2019, la Salonic 
au mai fost prezenți prof. univ. dr. Liviu Papadima și conf. univ. dr. Sorin Costreie, prorectori ai Universității din București.

Balkan Universities Association este o asociație alcătuită din aproximativ 80 de universități din Grecia, Bulgaria, Turcia, 
Albania, Macedonia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Serbia și România. BUA își propune să contribuie la 
consolidarea procesului de pace și de stabilitate în Balcani prin dezvoltarea relațiilor bi- și multilaterale de conlucrare 
și colaborare academică și științifică între 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, de apropiere, de înțelegere și de recunoaștere a culturii regionale și a culturilor diverse ale acestor țări.
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„Colaborarea în domeniul cercetării științifice și a activităților didactice a devenit cu atât mai necesară cu cât 
societatea, în general, și comunitățile din zona Balcanilor, în particular, se confruntă cu noi provocări datorate unei 
dinamici tot mai accelerate a globalizării traduse, în democratizarea cunoașterii și într-o mobilitate din ce în ce mai 
mare a studenților. În acest context, misiunea BUA este de a aduce la masa dialogului reprezentanți ai universităților 
din zonă, reprezentanți ai studenților, ai decidenților, ai mediului de afaceri pentru ca, împreună, să consolidăm 
în Balcani universități puternice și atractive pentru țările noastre și pentru studenții internaționali”, a remarcat 
profesorul Mircea Dumitru, rectorul Universității din București.

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 contribui substanțial și 
activ la dezvoltarea cercetării științifice și a educației de calitate în această zonă. Universitatea din București este 
membră activă în cadrul mai multor organizații academice internaționale, între care amintim CIVIS – European Civic 
University, UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, Black Sea University Association, EUA – 
European University Association și Silk Road University Network. 
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Peste 200 de studenți și cadre didactice de la cele mai importante facultăți de drept din România și Republica Moldova au 
participat, în perioada 17‒20 aprilie 2019, la a 49-a ediție a Hexagonului Facultăților de Drept, organizată de Facultatea 
de Drept a Universității din București.

În prezent, Hexagonul Facultăților de Drept este un consorțiu informal al celor mai prestigioase facultăți de drept din România: 
Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea 
de Drept a Universității din Craiova, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept 
„Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

Astfel, pe parcursul celor patru zile, studenții celor șase facultăți au participat la probe scrise care le-au testat cunoștințele 
de drept penal, drept civil și drept constituțional. Nu în ultimul rând, întâlnirea Hexagonului Facultăților de Drept a 
propus participanților și o secțiune sportivă.

Pe lângă pregătirea de înaltă calitate a studenților care trec pragul celor șase facultăți, colaborarea instituțională se 
concretizează și în coordonarea planurilor de învățământ și activități științifice comune, precum colaborarea pentru 
redactarea de articole, cursuri, tratate, organizarea de conferințe, seminare sau sesiuni științifice. În acest sens, 
numeroase generații de profesori și studenți au întreținut spiritul colaborării academice și colegiale, promovând valorile 
învățământului juridic românesc, dar și excelența în selecția și pregătirea studenților, precum și în cercetarea științifică.

Hexagonul Facultăților de Drept își are începutul în anul 1970, reunind inițial doar cele trei facultăți de drept din România 
acelui an (Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca și Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) din România sub formă de „Triunghiular”.

Aspirația instituțiilor de învățământ pentru perfecționare și buna pregătire a viitorilor specialiști a continuat tradiția 
„Triunghiularului” și, apoi, a „Patrulaterului” (București, Cluj-Napoca, Sibiu, Iași), la care s-au adăugat încă două instituții 
de învățământ superior juridic din Craiova și Timișoara, create după 1990.

În plus, în anul 2014, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a participat pentru prima dată la Hexagon, 
cu statut de invitat special. Este de menționat faptul că acest concurs se desfășoară în baza legislației române, ceea ce 
constituie o provocare în plus pentru studenții Facultății de Drept de la Chișinău.

Universitatea din București, gazda celei de-a 49-a ediții  
a Hexagonului Facultăților de Drept

Peste 200 de studenți și profesori de la cele mai importante facultăți de drept  
din România și Republica Moldova, prezenți la UniBuc
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Joi, 28 martie 2019, Universitatea din București a premiat spiritul de inițiativă creativitatea studenților în cadrul galei 
#UBtalks. Ajuns la cea de-a VII-a ediție, evenimentul a oferit studenților, masteranzilor și doctoranzilor Universității din 
București, ocazia de a-și prezenta public #proiectelede10 din sesiune, oferind, la schimb, cele mai #cool premii.

Pe lângă schimbul de experiență și legarea noilor prietenii cu studenții de la alte facultăți din cadrul Universității din București, 
norocoșii finaliști au fost premiați de American Experience, Aqua Carpatica, DIGI | RCS&RDS, F64 și Kaufland România cu 
gadgeturi, vouchere de cumpărături, bilete la Electric Castle, precum și cu locuri la Școala de Creativitate de la Cumpătu, Sinaia.

Subiecte precum Paradoxurile puterii. Şarpele puterii de stat, Influența mass-mediei asupra tinerilor în definirea 
frumuseții, Timpul și munca în capitalismul rapid sau Teoria plăcilor vibrante, Ciocolata „The BEAT” sau Aqua Carpatica 
#ChooseYourColor au stârnit interesul audienței și au provocat dezbateri intense în sesiunile de Q&A.

Proiectele de 10 ale studenților UB au fost evaluate de către prof. univ. dr. Liviu Papadima, prorector al Universității 
din București, Adriana Biea, Brand Manager DIGI | RCS&RDS, Loredana Samoilă, PR Manager Kaufland România, și Ada 
Roseti, specialist în comunicare și public speaking.

Câștigătorii #UBtalks 2019, premiați la Casa Universitarilor
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Marile premii, oferite de Universitatea din București și de American Experience, Aqua Carpatica și Kaufland, au fost 
câștigate de proiectele studenților Anca Asanache și Cristiana Manea (Bilete la Electric Castle powered by American 
Experience), Diana Benchea, Adelina Bălan și Andreea Constantin (500 de lei powered by Kaufland România și locuri la 

Școala de Creativitate de la Cumpătu powered by UniBuc), Ana Maria Statie și Bragarin Alexandru Nicolae (300 de euro 
powered by Aqua Carpatica) și Cristina Aiacoboaie (Samsung Galaxy J6+ și SIM pre-pay powered by DIGI | RCS&RDS.

Lista completă a premianților celei de-a VII-a gale a #UBtalks poate fi accesată aici.

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/C%C3%A2%C8%99tig%C4%83tori-UBtalks.pdf
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Ştiai că în afară de Calea Lactee putem vedea cu ochiul liber pe cerul nopții încă o galaxie? Te-ai întrebat ce alți vecini 
cosmici avem și la ce distanță să află ei de noi? Ştiai că dacă ar exista extratereștrii în galaxia Andromeda și ar putea 
privi Pământul, ar vedea apariția speciei umane? Ştiai că „metropolele Universului” se aseamănă cu metropolele 
de pe Terra? Ştiai că spațiul dintre obiectele cerești nu este gol ci este ocupat de un gaz difuz vizibil în raze X? De 
asemenea, te-ai gândit vreodată că găurile negre împiedică formarea stelelor noi? Oare cum putem studia toate 
aceste lucruri și de ce sunt ele importante? Noi am aflat răspunsurile la toate aceste întrebări și multe alte lucruri 
interesante despre Univers, de la astrofizicianul Aurora Simionescu în cadrul Conferințelor UB.

Astrofizicianul Aurora Simionescu, cercetător cu activitate academică și o experiență recunoscute la nivel internațional, 
profesor asistent în cadrul Institutului de Cercetare Spațială din Olanda (SRON), consultant științific pentru satelitul 

„Printre galaxii…” o călătorie fascinantă prin Univers  
alături de astrofizicianul Aurora Simionescu
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Athena, cercetător la Universitatea Leiden și  membru afiliat la Institutul Kavli pentru Fizică și Matematică a Universului 
de la Universitatea din Tokyo, Japonia, a susținut vineri, 29 martie 2019, conferința „Metropolele Universului” la 
Sala Media a Teatrului Național București. Evenimentul, organizat de Universitatea din București în cadrul seriei 
conferințelor „Știința pe înțelesul tuturor”, s-a adresat atât publicului larg, cât și pasionaților de științe.

Conferința Metropolele Universului a oferit publicului oportunitatea de privi Pământul, galaxia noastră și întreg 
Universul dintr-o nouă perspectivă. În această călătorie spațială exploratorie am descoperit faptul că galaxia noastră, 
Calea Lactee, se află într-o zonă mai singuratică a Universului, cel mai apropiat vecin, galaxia Andromeda, se află 
la o distanță de 2,5 milioane de ani lumină, iar celelalte galaxii mult mai departe, la aproximativ 50 de milioane 
de ani lumină, în zone mult mai aglomerate comparativ cu locul unde ne aflăm noi. Privite prin obiectivul unor 
instrumente performante, aceste structuri seamănă foarte bine cu structurile antropice dezvoltate la suprafața 
Terrei și observate prin intermediul sateliților. Astfel, putem face o analogie cu structura așezărilor terestre și vom 
identifica sate, orașe, metropole și chiar șosele ale Universului. Dacă ne gândim cum s-au dezvoltat aceste structuri 
pe Pământ, pornind de la structuri mici și crescând în permanență, observăm că și studiile asupra Universului artă 
o dezvoltare asemănătoare. Cercetătorii cred că imediat după Big Bang materia era distribuită destul de uniform în 

Univers, iar calculele complexe demonstrează această ipoteză respectând anumiți parametri. Mai exact, ipoteza este 
demonstrată când compoziția Universului este formată din 23% materie întunecată, 73% energie întunecată și doar 
4% materie, adică atomii pe care îi cunoaștem astăzi.

Pe lângă privirea de ansamblu a Universului și adresa noastră în spațiu, am avut ocazia de a înțelege mai bine 
metodele, tehnicile și instrumentele utilizate de oamenii de știință pentru a studia structurile și modul de funcționare 
al Universului. Astfel am descoperit atât cum arată galaxiile în lumina razelor X, de ce nu se mai formează stele, cum 
arată și cum funcționează găurile negre, cât și proiectele de viitor pentru obținerea unor date cât mai complexe care 
să ne ofere posibilitatea de a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în Univers.

În cadrul conferinței, astrofizicianul Aurora Simionescu ne-a oferit oportunitatea de a descoperi informații interesante 
despre Univers, ne-a trezit curiozitatea și ne-a demonstrat faptul că astronomia este o știință complexă și fascinantă, 
care ne oferă numeroase instrumente pentru a înțelege mai multe despre cum funcționează Universul.

Accesul la eveniment a fost gratuit în limita locurilor disponibile.
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UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI 
DIN CLUJ-NAPOCA
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UBB trece la implementarea sistemului internațional STEM+

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a început implementarea formală a sistemului internaţional Science, 
Technology, Engineering and Mathematics (STEM), cu integrarea transversală – după modele internaționale – a 
științelor socio-umane (STEM+), care vine în sprijinul eforturilor UBB de a se poziţiona ca o universitate de tip world-
class, integrând multi/inter/transdisciplinar aspecte cheie ale activităţilor educaţionale şi de cercetare.

Sistemul STEM+ va fi implementat sub coordonarea Institutului STAR-UBB şi prevede stimularea interacţiunii între 
specialiştii, facultăţile şi domeniile UBB, îmbunătăţirea ofertei educaţionale cu programe multi/inter/transdisciplinare, 
păstrându-se în acelaşi timp programele clasice ca nucleu de bază. 

De asemenea, în forma unui Studium Generale STEM+, vor fi introduse discipline cu caracter integrativ, va fi elaborat 
un pachet de cursuri opţionale care să vizeze competenţele STEM+, studenţii vor fi încurajaţi să participe la cursurile 
altor facultăţi pentru a-şi dezvolta competenţe suplimentare, precum şi să realizeze proiecte comune, şi va fi sprijinită 
înfiinţarea cercurilor studenţeşti cu proiecte STEM+.

Studiile doctorale vor fi şi ele incluse în program, urmărindu-se dezvoltarea unor programe multi/inter/transdisciplinare.

Implementarea sistemului STEM+ va avea efecte şi asupra relaţiei Universităţii cu societatea, fiind propuse organizarea 
unor cursuri deschise (Citizen Science), furnizarea serviciilor către comunitate, precum și deschiderea Universității 
către învățământul preuniversitar (inclusiv în ceea ce-i privește pe părinții elevilor) – spre exemplu, prin pregătirea 
profesorilor și derularea unor activități/cursuri din preuniversitar în laboratoarele STEM+ din UBB –, consultarea 
periodică a mediului economic pentru identificarea şi comunicarea nevoilor de dezvoltare a pieţei muncii, astfel încât 
UBB să devină un furnizor puternic de inovaţie tehnologică şi creativă. 

„Acesta este un efort firesc pe care îl facem în vederea implementării sistemului STEM+, efort care susține direcția 
strategică a UBB de a deveni o universitate de tip world-class. Iar acest lucru nu înseamnă doar cercetare de 
excelență și act didactic performant, ci și integrarea și transferul cunoștințelor de la un domeniu la altul și, în final, 
înspre comunitate. Este motivul pentru care noi ne propunem să dezvoltăm, pe lângă programul academic Studium 

Generale STEM+, şi infrastructura necesară programelor de tip Citizen Science, care implică participarea publicului 
ne-academic interesat de ştiinţă în unele proiecte derulate de UBB, dar și educarea activă și constantă a factorilor 
de decizie, inclusiv a politicienilor, cu privire la importanța sistemului STEM+”, afirmă prof. univ. dr. Daniel David, 
prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

Programele STEM au devenit repere academice la nivel internațional deoarece piața muncii solicită din ce în ce 
mai puternic o pregătire multi/inter/transdisciplinară, dar și pentru că hiperspecializările au generat situații în care 
specialiștii unui domeniu STEM nu mai au suficiente cunoștințe din celelalte domenii, astfel încât să poată face față 
provocărilor integrate, iar problemele globale, majore, nu mai pot fi abordate comprehensiv. 

În concluzie, programele STEM+ reprezintă pârghii esențiale pentru dezvoltarea mediului academic în Europa și SUA, cu 
impact direct atât asupra comunității, cât și asupra profilului cadrelor didactice și al absolvenților.
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Peste 1700 de liceenii din clasele a XI-a și a XII-a au participat în data de 6 aprilie 2019 la cea de-a șaptea ediție a 
Concursului Mate-Info UBB, organizat de Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Concursul se adresează, în principal, elevilor de liceu care vor să-și încerce forțele în vederea admiterii la Facultatea de 
Matematică și Informatică din cadrul UBB și vine în întâmpinarea celor care doresc să urmeze cursurile acestei facultăți, 
oferindu-le nu doar ocazia de a se acomoda cu probele de concurs, ci și posibilitatea de a înlocui în acest mod examenul 
de admitere.

Față în față cu admiterea: Candidați de top la Concursul Mate-Info UBB 

Astfel, nota obținută la Concursul Mate-Info poate fi folosită, la cererea candidaților, ca notă la proba scrisă la admiterea 
la Facultatea de Matematică și Informatică a UBB, cu condiția ca ea să fie mai mare de 6. 

Mai mult, primii șase candidați de clasa a XII-a de la fiecare disciplină (Matematică sau Informatică) pot fi declarați 
admiși cu nota 10 la Facultatea de Matematică și Informatică. 

Dacă nota obținută la concurs nu e cea dorită, candidații pot participa la concursul de admitere din luna iulie.
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„În fiecare an, luna iulie este dublu prilej de emoții pentru elevii claselor a XII-a. Pe de-o parte, sunt emoțiile 
examenului de bacalaureat, iar pe de altă parte, abia scăpați de bacalaureat, absolvenții de liceu trebuie să 
înfrunte emoțiile admiterii la facultate. Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-
Bolyai vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc să-i urmeze cursurile, oferindu-le șansa de a susține o 
probă de concurs similară cu proba scrisă a concursului de admitere”, afirmă organizatorii concursului.

La Concursul Mate-Info UBB din acest an, peste 200 de elevi au obținut note mai mari de 9, alți peste 500 de candidați 
au obținut note mai mari de 8, în timp ce 613 elevi au primit note cuprinse între 6 și 8. 

Județele cu cei mai mulți elevi înscriși la Concursul Mate-Info UBB au fost: Cluj – 314 elevi, Suceava – 165 elevi, 
Maramureș – 96 elevi, Alba – 95 elevi și Bihor, cu 93 elevi.

Magie și ecologie la UBB

Universitatea Babeș-Bolyai a încercat în mod constant să 
fie alături de comunitatea din care face parte, să fie parte 
a acesteia și a dovedit că o instituție academică nu este 
un nucleu izolat, ci unul perfect integrat în comunitate. 

În acest sens, UBB organizează permanent evenimente 
menite să închege comunitatea.

• Oportunităţi de studiu în limba germană pentru elevii 
de liceu

Linia de Studii în Limba Germană a UBB a organizat 
la jumătatea lunii aprilie „Universitatea Elevilor”, 
eveniment format dintr-o serie de activităţi dedicate 
elevilor de liceu vorbitori de limba germană.

În cadrul programului, liceenii au avut posibilitatea de 
a participa la cursuri interactive, workshop-uri creative, 
prezentări referitoare la ofertele de studiu în limba 
germană la Universitatea Babeş-Bolyai şi de a afla 
informații despre posibilităţile de carieră pe care le au la 
absolvirea studiilor în limba germană.

Concomitent cu aceste activităţi, organizatorii le-au 
pregătit elevilor şi un program cultural şi de petrecere a 
timpului liber pentru a-i familiariza cu viaţa studenţească 
din Cluj-Napoca. În același timp, profesorilor însoţitori 
le-a fost oferită oportunitatea schimbului de idei şi creării 
de reţele de colaborare.

Evenimentul a fost susținut activ de Gutenberg – 
Asociaţia Studenţilor vorbitori de Limba Germană, 
cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania 
(Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest), 
al Fundaţiei Culturale a Şvabilor Dunăreni a Landului 
Baden-Württemberg (Donauschwäbische Kulturstiftung 
des Landes Baden-Württemberg), al SYKES Entreprises 
Eastern Europe Srl. şi al SC Emerson Srl. 

• UBBFest, un festival cultural, profesional și sportiv 
pentru tinerii clujeni

Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai 
(OSUBB) a organizat, tot în prima parte a lunii aprilie 
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2019, UBBFest – un festival destinat tuturor tinerilor 
clujeni cu activități în domeniul cultural, profesional și 
sportiv. 

UBBFest le-a propus tinerilor o gamă bogată de activități 
pe fiecare dintre cele trei sectoare ale sale.

Printre activitățile din domeniul cultural s-au regăsit Seara 
de Teatru cu Rondul de Noapte, Seara de chitară cu trupa 
TacTic, Improshow cu trupa Improbabilii, Poethree – 
eveniment dedicat poeziei. Toate aceste activități au fost 
organizate la Teatrul de vară din Campusul Universitar 
Hașdeu. 

Activitățile principale din segmentul sportiv au cuprins 
Dance Battle, activități de supraviețuire în pădure, dar şi 
curse cu obstacole.

Pentru că UBBFest nu a fost doar despre distracţie, ci şi 
despre viaţa de după facultate, studenţii au participat 
şi la o serie de activități profesionale, precum training-
uri pe tema inteligenței emoționale, a managementului 
conflictelor sau a impactului imaginii de sine asupra 
rezultatelor activității noastre de zi cu zi.



30 31Învățământ și cercetare de performanță!                                                                                                                                                                                                                                                                                 www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria www.universitaria.ase.ro

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  
DIN BUCUREȘTI
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106 ani tradiție universitară economică la ASE

Academia de Studii Economice din București a sărbătorit 106 ani de la înființarea prin Decret Regal, la 6 aprilie 
1913, printr-o serie de manifestări jubiliare desfășurate în perioada 3‒17 aprilie. Programul manifestărilor a 
inclus evenimente științifice, culturale, sportive etc., la care ne-au onorat cu prezența invitați de marcă din țară 
și străinătate, din mediul academic, universitar, diplomatic și de afaceri.

În mod firesc, cu acest prilej, întemeietorii și fosții rectori ai ASE au fost rememorați cu recunoștință de 
comunitatea universitară a ASE, ai cărei membri au depus coroane la mormintele prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu, 
prof. univ. dr. Constantin Bărbulescu, prof. Virgil Madgearu, A. D. Xenopol, prof. Stanislas Cihoski, prof. univ. dr. Paul Bran, 
prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca.

Membrii comunității universitare a ASE s-au reunit pe 3 aprilie pentru a sărbători 106 ani de tradiție universitară economică 
a ASE. Adunarea Festivă a fost deschisă de Corul ASE care a interpretat Imnul ASE și de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 
Rectorul ASE, care a transmis cadrelor didactice, studenților și invitaților din mediul academic și socio-economic 
un mesaj aniversar, amintind de contribuțiile ctitorilor ASE și de datoria întregii comunități universitare de a urma 

cu cinste șirul glorios de fapte intelectuale și de a continua experiența extraordinară a înaintașilor prin care s-a 
întărit identitatea profesională a economiștilor. „Îndrăznesc să apreciez că înaintașii noștri au fost mari dascăli, 
mari oameni de știință, mari oameni de stat, făuritori de istorie și surse de inspirație pentru generațiile viitoare. 

Foto: Manifestări aniversare la împlinirea a 106 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București
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Sunt convins că împreună vom reuși să continuăm, cu bune rezultate, munca înaintașilor noștri, iar universitatea 
noastră va ajunge la nivelul așteptărilor lor și ale noastre”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor. 

În cadrul adunării festive au luat cuvântul: prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele Senatului ASE,  
prof. univ. dr. Ioan Ștefan Groza, Secretar de stat la Ministerul Educației Naționale, prof. univ. dr. Lucian Puiu Georgescu, 
Secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării, prof. univ. dr. Ioan Talpoș, Președinte de onoare al Asociației 
Facultăților de Economie din România (AFER), prof. univ. dr. ing. Mihnea Costoiu, Rectorul Universității Politehnica 
din București, prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, Președintele Asociației Generale a Economiștilor din România 
(AGER), drd. Dragoș Stoica, Președintele Senatului Studențesc al ASE. ASE a primit, de asemenea, un mesaj 
aniversar din partea Consorțiului Universitaria, transmis de prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universității 
de Vest din Timișoara. Întâlnirea s-a încheiat cu un scurt moment artistic susținut de  Corul ASE.

Conducerea universității a acordat diplome și titluri onorifice unor mari personalități cu contribuție deosebită 
la creșterea prestigiului ASE, care au susținut dezvoltarea relațiilor de cooperare ale universității noastre cu 
instituții partenere de prestigiu și care s-au distins prin excelență în activitatea didactică și de cercetare.

Programul aniversar a inclus o serie de manifestări științifice, dintre care amintim cea de-a doua ediție a Conferinței 
Internaționale de Economie și Științe Sociale - ICESS 2019. Aceasta a reunit cadre didactice și doctoranzi de 
la toate facultățile ASE, precum și invitați de prestigiu din țară și străinătate. Conferința a fost deschisă de  
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Mesaje de bun venit au adresat și prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, 
Prorector – Activitatea de cercetare științifică, dezvoltare și inovare, și prof. univ. dr. Marius Profiroiu,  
Prorector – relații internaționale. Printre keynote speakers, s-au numărat și Dr. Tilokie Depoo – Chief Academic 
Officer & Dean, School for Business, Metropolitan College of New York (USA), Prof. Winfried Pohlmeier – 
University of Konstanz (Germany), Prof. Jean-Michel Eymeri-Douzans – Sciences Po Toulouse (France). Conferința 
s-a desfășurat în cinci sesiuni, cu următoarele teme de dezbatere: Management Challenges in Public and Private 
Organizations, Financial Challenges for Bio-Economy and Environmental Projects, Cultural & Creative Economy. 
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Creative and Entrepreneurial Europe, Contemporary Business - between Sustainability and Waste, și Information 
Gathering and Reporting in the Data Science Era: Challenges and Opportunities.

Facultățile ASE au organizat în perioada 11–12 aprilie ediția de anul acesta a Sesiunii științifice studențești. 
În cadrul sesiunii, au existat 36 de secțiuni, dintre care 27 de secțiuni pentru studenții înscriși la programe 
universitare de licență și 9 secțiuni pentru studenții înscriși la masterat. S-au înscris 760 de lucrări, dintre care 
578 la secțiunile pentru studenții de la licență și 182 de lucrări la secțiunile pentru studenții de la masterat, 
care au concurat pentru seturile de premii oferite de ASE împreună cu partenerii săi strategici și sponsorii 
evenimentului.

Din program nu puteau lipsi evenimentele organizate în parteneriat cu reprezentanți ai mediului de afaceri: 
consultarea pe tema „Strategiei Naționale de Export a României”, organizată pe 4 aprilie de Centrul de Excelență 
în Comerț Exterior din ASE, și conferința „Leadership și transformare organizațională”, organizată pe 9 aprilie 
de Asociația Alumni ASE. La dezbaterile ocazionate de primul eveniment au participat reprezentanți ai mediului 
privat, public, profesori, producători și exportatori români care și-au exprimat opinia cu privire la elaborarea 
strategiei, atât de utilă și valoroasă pentru capitalul autohton. La lucrările Conferinței Alumni ASE, invitați de 

onoare au fost Mariana Gheorghe, Alumna ASE, 
former CEO OMV Petrom, Sergiu Manea, președinte 
Alumni ASE, CEO BCR, Ionuț Simion, vicepreședinte 
Alumni ASE, Country Manager Partner PwC. În cadrul 
întâlnirii, au fost discutate teme despre provocările 
din funcțiile conducere la companii de succes și despre 
decizii imperative care demonstrează capacitatea de 
adaptabilitate a multinaționalelor.

Studenții ASE au avut ocazia de a interacționa cu 
reprezentanți ai mediului de afaceri și în cadrul celei 
de-a VI-a ediții a Târgului de Joburi „ASE Job&Internship 
Fair 2019”, organizat de ASE, cu sprijinul Uniunii 
Studenților Academiei de Studii Economice din 
București (USASE), Alumni ASE și Asociația Facultăților 
de Economie din România (AFER). La evenimentul 
desfășurat pe 17 aprilie au participat reprezentanți ai 
marilor companii din diverse domenii, care au dialogat 
cu studenții ASE pe teme de oportunități profesionale, 
prezentându-le acestora ofertele de job disponibile.

Programul manifestărilor a inclus o serie de evenimente 
informale: transmiterea în direct a Matinalului Tonic de la 
Virgin Radio, prezentat de Bogdan, Shurubel și Ionuț din 
studioul amplasat  în ASE, clădirea Ion N. Angelescu; Crosul 
ASE „Student RUN&Bucharest Students Run”, ediția a IV-a, 
cu participarea atletului de performanță Vlad Alexandru, 
practicant al decatlonului cu rezultate de excepție la nivel 
european, și a campioanei olimpice Constantina Diță, 

alergătoare pe distanțe lungi, specializată în maraton și semimaraton; TROTINETOBUS ASE 106 – eveniment care a 
constat în inaugurarea liniei speciale de Trotinetobus ASE 106 din Complexul Moxa, oferind participanților ocazia de a 
face o plimbare pe Calea Victoriei cu cele 106 trotinete electrice puse la dispoziție de sponsori. Aceste evenimente au 
fost organizate de Facultatea de Marketing și partenerii săi pentru a sărbători 100% ecologic 100șASE ani de la înființare 
și au beneficiat de prezența studenților și absolvenților ASE, dar și a cadrelor didactice.

Manifestările aniversare organizate cu prilejul celor 106 ani de existență a Academiei de Studii Economice din 
București confirmă încă o dată statutul acestei universități cu cel mai mare potențial de cunoaștere în domeniul 
economic din România și Europa de Sud-Est și situarea sa pe poziții  notabile în clasamentele de prestigiu 
internaționale. Vivat, crescat, floreat!
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Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop – Doctor Honoris Causa al ASE

În luna aprilie, Academia de Studii Economice din  București a desfășurat o serie de manifestări aniversare, prilejuite de 
împlinirea a 106 ani de tradiție universitară economică la ASE. În acest context, la propunerea Consiliului de Administrație 
al Academiei de Studii Economice din București, a avut loc la 3 aprilie, în Aula Magna, ceremonia de conferire a celei mai 
înalte distincții a universității domnului Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, Rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Acest titlu reprezintă recunoașterea spiritului enciclopedic, a erudiției științifice, 
a activității manageriale și a implicării Academicianului Ioan-Aurel Pop în soluționarea problemelor esențiale ale 
învățământului superior din România, dar și a importanței mesajului profund patriotic, de dragoste și atașament real față 
de istoria țării și valorile naționale, pe care îl transmite tinerei generații. „Suntem onorați ca, începând de astăzi, Academia 
de Studii Economice din București să primească în rândul comunității sale universitare pe distinsul om de știință”, a declarat 
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în deschiderea festivității. 

Cariera universitară de excepție a Academicianului Ioan-Aurel Pop are valoroase componente internaționale, din care 
amintim: visiting professor, ca bursier Fulbright, la Universitatea din Pittsburg, între anii 1991‒1992, profesor asociat la 
Universitatea Ca' Foscari din Veneția, între anii 2003‒2007, visiting professor la INALCO din Paris și la Universitatea din 
Trento. În 2001, Profesorul universitar doctor Ioan-Aurel Pop este ales membru corespondent al Academiei Române, 
iar în 2010 devine, la 55 de ani, cel mai tânăr membru titular din istoria celui mai înalt for de știință și cultură al țării.  
Este Președintele Academiei Române, din 2018, și Rectorul Universității „Babeș-Bolyai”, din 2012.

Despre recunoașterea internațională a Academicianului Ioan-Aurel Pop vorbesc nu numai traducerile în alte limbi ale celor mai 
valoroase lucrări, dar și alegerea Domniei Sale în componența unor prestigioase foruri științifice europene. Ioan-Aurel Pop este 
membru al Academiei Europene de Știință și Artă de la Salzburg (Austria), membru corespondent al Academiei Europene 
de Științe, Arte și Litere din Paris (Franța), membru al Academiei Naționale Virgiliene din Mantova (Italia), membru al Comisiei 
de istorie a relațiilor internaționale din cadrul Comitetului Internațional de Științe Istorice (Milano) și activează în multe 
alte organizații istorice naționale și internaționale de prestigiu. Acad. Ioan-Aurel Pop este o prezență cu mare autoritate în 
dezbaterea și formularea dezideratelor îndeplinirii misiunii universităților în România. 

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București apreciază activitatea dinamică a 
Rectorului Ioan-Aurel Pop în cadrul consorțiului Universitaria, înființat în 2009, și este onorată să fie prima universitate 
membră a consorțiului care îl primește în rândul comunității sale. 

În cuvântarea pe care a susținut-o cu prilejul conferirii titlului DHC al Academiei de Studii Economice din București,  
Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop a făcut un apel la prețuirea a tot ceea ce este strămoșesc, la cumpănire, la dreptate și 
adevăr, toate reprezentând dezideratele principale care să ne ajute să înțelegem mai bine prezentul și să ne adaptăm mai 
ușor cerințelor vieții actuale: „Să nu urâm nici țara aceasta și nici oamenii ei. Nicio țară și niciun popor pe lumea asta nu 
merită și nu trebuie să trezească ură. Iar înțelepții noștri ne transmit, dacă știm să le descifrăm mesajele, un testament 
minunat: setea de adevăr și de dreptate, învăluite, amândouă, în iubire și bunătate”.
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ASE a participat la cel mai mare exercițiu medical  
multinațional din istoria NATO

În cadrul Proiectului „Academia SpEranței – Voluntariat din Iubire pentru Viață”, Academia de Studii Economice din 
București a participat activ la exercițiul NATO Vigorous Warrior 2019

În perioada 1‒15 aprilie 2019, în România a avut loc Vigorous Warrior 2019 (VW2019) ‒ cel mai mare exercițiu medical 
multinațional din istoria NATO, co-organizat de către NATO Centre of Excellence for Military Medicine, Statul Major 
al Apărării și Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale din România, cu sprijinul Departamentului pentru 
Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România și al structurilor aflate în coordonarea 
departamentului. 

Obiectivele principale ale acestui amplu exercițiu le-au constituit testarea și îmbunătățirea colaborării militar-civile și 
național-internaționale a structurilor NATO de intervenție, precum și a nivelului de mobilizare și răspuns adecvat al 
societății civile la conflictele armate cu victime multiple. 

Foto: ASE, participant la Vigorous Warrior 2019 (VW2019) – foto credit: adevărul.ro, ISU București-Ilfov, ASEAM

Foto: Ceremonia de decernare a titlului DHC al ASE domnului Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop
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La exercițiu au contribuit echipe medicale specializate, forțe armate terestre, aeriene și navale din 39 de țări membre 
și partenere NATO, cărora li s-au adăugat 10 organizații civile, peste 300 de pompieri-salvatori, medici, paramedici, 
asistenți și voluntari, alături de 1500 de militari români și străini participând împreună la multiple scenarii destinate 
pregătirii pentru salvarea de vieți.

Datorită parteneriatului său cu Departamentul pentru Situații de Urgență, încheiat în anul 2016 în cadrul proiectului 
„Academia SpEranței – Voluntariat din iubire pentru Viață”, Academia de Studii Economice din București (ASE) a participat 
activ la VW2019 cu voluntari în rol de „victime” și cu spații destinate amenajării de facilități medicale militare mobile.

Scenariul în care ASE a fost implicată (cel mai amplu exercițiu derulat la metroul din București), a prevăzut producerea 
în noaptea de 11‒12 Aprilie 2019 a mai multor explozii care au avut ca rezultat avarii la două garnituri de metrou 
aflate în stația Piața Romană, prăbușirea plafonului unuia dintre peroane și aproximativ 200 de victime rămase blocate 
pe peroanele stației, în vagoane, precum și în tunel. Gestionarea eficientă a acestui eveniment a presupus activarea 
Planului Roșu de Intervenție și realizarea unui dispozitiv impresionant format din echipaje de pompieri salvatori, echipe 
de căutare-salvare din România și Ungaria, 30 de ambulanțe civile și 10 ambulanțe militare, un post medical avansat, 
precum și echipaje medicale de urgență civile și militare, cu rolul de a asigura evacuarea victimelor, acordarea asistenței 
medicale de urgență și transportul acestora către trei unități spitalicești din proximitate: Spitalul Universitar de Urgență 
Militar Central „Dr. Carol Davila”, Spitalul Universitar de Urgență și Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. 

Numărul foarte mare de victime a făcut ca, în scurt timp, capacitatea de a primi răniți a celor trei spitale să fie depășită. 
Ca urmare, echipa de comandă a intervenției a decis că se impune amenajarea unui spital militar mobil de campanie 
(realizat de către medicii Spitalului Militar de Urgență al MApN în colaborare cu UPU-SMURD), alegând în acest scop 
Clădirea Ion N. Angelescu a Academiei de Studii Economice din București (Palatul ASE).

Pentru o noapte, Academia de Studii Economice din București a devenit gazda unui spital de campanie militar-civil 
destinat tratării victimelor exploziilor de la stația de metrou Piața Romană, dovedind în acest fel că, în caz de necesitate, 
poate pune resursele umane și materiale necesare la dispoziția forțelor de salvare.

Participarea universității noastre la acest scenariu deosebit de complex a fost posibilă grație efortului inimoșilor voluntari  
ai Proiectului „Academia SpEranței”, Asociației Studenților la Economie Agroalimentară și a Mediului (ASEAM) ‒ coordonați 
de către dna Prof. univ. dr. Roxana Pătărlăgeanu, Sindicatului Studenților din Cibernetică (SiSC ASE), al studenților ASE 
care s-au oferit să învețe cum se pot salva din ipostaza de „victime” (și, ajutați de machiajul veridic al voluntarilor de 
la Crucea Roșie, au jucat cu toată dăruirea acest rol!), precum și datorită sprijinului necondiționat al conducerii ASE și 

Militari, civili, medici, paramedici, asistenți, profesori, studenți, angajați sau voluntari, români sau membri ai echipelor 
internaționale, împreună învățăm să salvăm! Și Vigorous Warrior 2019 a fost pentru noi o altă ocazie perfectă pentru 
a face acest lucru.

Pentru lecțiile valoroase învățate cu această ocazie, mulțumiri și felicitări tuturor celor care s-au implicat cu inima în 
proiectarea, organizarea și realizarea acestui exercițiu!

 A consemnat: Prof. univ. dr. Virginia Mărăcine, Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică, ASE 
Coordonatorul proiectului „Academia SpEranței” 

Paramedic voluntar la ISU București-Ilfov, Detașamentul „13 Septembrie” 

al personalului didactic auxiliar și administrativ care au 
asigurat la superlativ logistica necesară.

Prin implicarea în această simulare, comunitatea universitară 
a ASE a valorificat o nouă oportunitate de pregătire pentru 
o reacție corectă în situațiile de urgență cu victime multiple, 
precum și pentru sprijinirea populației afectate și a forțelor 
de intervenție în vederea salvării cât mai multor vieți într-o 
situație similară reală. Iar cu fiecare astfel de simulare 
suntem din ce în ce mai aproape de realizarea obiectivului 
principal al colaborării dintre ASE și DSU, acela de a construi 
o comunitate universitară rezilientă, informată și pregătită 
pentru prezervarea VIEȚII.
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UNIVERSITATEA  
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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În perioada 13–17 aprilie 2019, peste 6500 de elevi au participat la Zilele Porților Deschise la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași (UAIC). 

Elevi din Bacău, Suceava, Botoșani, Vaslui, Neamț, Galați, Brăila, Vrancea, Iași, Constanța, Alba, dar și din Bălți, Ungheni, 
Cahul, Chișinău – Republica Moldova – au avut ocazia să participe la cele peste 250 de activități organizate de cele 15 
facultăți din cadrul UAIC: experimente de laborator, ateliere interactive, jocuri sportive, tururi ghidate, prelegeri etc. 
De asemenea, au avut posibilitatea să trăiască experiența de student în cadrul unor cursuri deschise pe care facultățile 
le-au pregătit special pentru elevi: „Știința spațiului geografic. Explorând Asia Centrală” – Facultatea de Geografie și 
Geologie, „Recitind scriitorii interbelici”, „Capcanele ficționalului și cititorul bine informat”, „Prin Franța medievală: 
idilele și romanele de altădată” – Facultatea de Litere, „Tendințe noi în Informatică” – Facultatea de Informatică, 
„Protocoale criptografice” – Facultatea de Matematică, „Educația în era digitală” – Facultatea de Psihologie și Științe 
ale Educației, „De ce oameni de știință? De ce fani Nano?” – Facultatea de Fizică, „Fii propriul manager!” – Facultatea 
de Economie și Administrarea Afacerilor, „Istorie și actualitate” – Facultatea de Istorie etc.  

Peste 6500 de elevi au vizitat UAIC în cadrul Zilelor Porților Deschise
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În cele cinci zile de eveniment, elevii au avut ocazia să afle, în cadrul Salonul Ofertelor Academice organizat în Sala 
Pașilor Pierduți, detalii despre oferta academică și oportunitățile de care pot beneficia în timpul studenției (condițiile de 
studiu și de cazare, burse, posibilitățile de practică în timpul studenției sau de angajare la finalizarea studiilor, modalități 
de petrecere a timpului liber etc). 

În fiecare zi au fost organizate tururi ghidate ale Universității în cadrul cărora elevii au putut descoperi locurile 
emblematice ale UAIC: Aula Magna „Mihai Eminescu” – sala unde se desfășoară cele mai importante evenimente ale 

Universității, campusul „Titu Maiorescu” – căminele și cantina, dar au putut vizita și Turnul Universității – una dintre 
clădirile istorice care oferă o priveliște panoramică asupra Iașului, Muzeul Universității sau Grădina Botanică. 

De asemenea, Serviciul pentru Studenți, Orientare în Carieră și Inserție Profesională și Alumni din cadrul UAIC a 
organizat pentru elevi workshop-uri de orientare în vederea alegerii facultății potrivite.
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a conferit miercuri, 3 aprilie 2019, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, titlul 
de Doctor Honoris Causa Eminenței Sale Cardinalul Luis F. Ladaria, prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței și 
președinte al Comisiei Pontificale „Ecclesia Dei” și al Comisiei Pontificale Biblice din Vatican. 

Titlul de Doctor Honoris Causa a fost acordat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, la propunerea Facultății 
de Teologie Roman-Catolică, ca semn al recunoașterii realizărilor pe care Eminența Sa le-a adunat în cei peste 30 de 
ani de activitate didactică și de cercetare teologică la Universitatea Pontificală Comillas din Spania și la Universitatea 
Pontificală Gregoriana din Roma, dar și pentru ceea ce Eminența Sa reprezintă pentru comunitatea locală, academică și 
eclezială, ca membru al Societății lui Isus și ca prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței din Vatican.

Luis Francisco Ladaria Ferrer s-a născut la Manacor (Insulele Baleare – Mallorca), la 19 aprilie 1944. Prima etapă a formării 
sale academice a avut loc în orașul natal, în colegiul iezuiților din Palma de Mallorca, după care și-a continuat studiile 
superioare la Universitatea Națională din Madrid, unde a obținut licența în drept, în anul 1966. Puțin timp după aceea, la 
17 octombrie 1966, a intrat în Societatea lui Isus, unde a început a doua etapă a formării sale, cea în domeniul teologiei. 

Eminența Sa Cardinalul Luis Francisco Ladaria Ferrer SI, 
Doctor Honoris Causa al UAIC
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A urmat studiile de filosofie în cadrul Universității Pontificale Comillas din Madrid, iar pe cele de teologie la Facultatea 
Filosofico-Teologică „Sankt Georgen” din Frankfurt, condusă de părinții iezuiți, unde a obținut licența în teologie.

La 29 iulie 1973, Luis Ladaria a primit hirotonirea preoțească, după care a plecat la Roma, pentru a-și continua studiile la 
Universitatea Pontificală Gregoriana. În 1975, a obținut doctoratul în teologie cu lucrarea „Duhul Sfânt la sfântul Ilariu din 
Poitiers”.

După obținerea doctoratului în teologie, pr. Luis Ladaria a lucrat mai mult de 30 de ani ca profesor, mai întâi la 
Universitatea Pontificală Camillas din Madrid, unde a predat Antropologie teologică, apoi, din 1984, la Universitatea 
Gregoriana din Roma, unde a predat Antropologie, Escatologie și Teologie trinitară. Între 1986 și 1994 a fost și vicerector 
al acestei prestigioase Universități, condusă de Societatea lui Isus, moștenitoare a Colegiului Roman fondat de către 
sfântul Ignațiu de Loyola.

Începând cu anul 1992, pentru o perioadă de cinci ani, a fost membru al Comisiei Teologice Internaționale, apoi, tot 
pentru o perioadă de cinci ani, între 2004 și 2009, a fost secretarul acestei comisii.

În anul 1995 a fost numit consultant în cadrul Congregației pentru Doctrina Credinței. Astfel, prin munca sa academică 
și didactică, a adus un serviciu calificat teologiei prin relația sa cu magisteriul Bisericii. Acest serviciu va atinge punctul 

culminant pe data de 9 iulie 2008, când Papa Benedict al XVI-lea l-a numit secretar al Congregației pentru Doctrina 
Credinței, primind și hirotonirea episcopală în data de 26 a aceleiași luni. În această calitate a fost numit consultor la 
Congregația pentru Episcopi și, în 2009, consultor la Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creștinilor, iar din 2011, și la 
Consiliul Pontifical pentru Pastorația Sănătății.

La 19 mai 2014 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Pontificale din Salamanca și, la 2 octombrie 2014, 
al Universității Pontificale Comillas din Madrid.

La 1 iulie 2017 a fost numit de Papa Francisc prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței și președinte al Comisiei 
Pontificale Ecclesia Dei și al Comisiei Pontificale Biblice din Vatican. A fost numit cardinal în cadrul consistoriului din  
28 iunie 2018.

Din comisia de elaborare a Laudatio pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa au făcut parte: Președinte – 
Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Ordonator de Credite, Membri: Excelența Sa Petru GHERGHEL, Episcop al Diecezei 
de Iași, Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN, Prorector UAIC, Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU, Decanul Facultății de Teologie  
Romano-Catolică, Conf. univ. dr. pr. Iulian FARAOANU, Director al Departamentului de Teologie Romano-Catolică,  
Prof. univ. dr. pr. Emil DUMEA, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) 
au semnat la data de 1 aprilie 2019, contractul de finanțare pentru consolidarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
corpului E. La eveniment au participat prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Ordonator de Credite al UAIC și Vasile ASANDEI, 
Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum și echipa de implementare a proiectului.

„Participăm astăzi la un moment istoric: semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea corpului E. După 
cum bine știm, această clădire nu mai era funcțională, de aceea ne bucurăm că o vom reda comunității academice. 
Alături de securizarea juridică a proprietăților, investițiile reprezintă o prioritate majoră pentru echipa de conducere a 
Universității. Ne dorim să intrăm în normalitate iar acesta este doar începutul, mai avem și alte proiecte în pregătire, iar 
pe această cale dorim să mulțumim ADR-Nord Est pentru buna colaborare”, a declarat prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, 
Ordonator de Credite al UAIC. 

Proiectul „Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E a Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași” a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale. Investiția totală se ridică la suma de 17.478.081 lei (aproximativ 3.6 milioane de euro) și 
are ca termen de execuție 19 luni. La finalul proiectului, în corpul E vor funcționa 10 săli de curs, 3 săli de seminarii, 
1 amfiteatru, dar și 5 spații pentru birouri. Astfel, se va asigura accesul la spații moderne de învățământ pentru un 
număr maxim de 2574 de studenți și birouri pentru 43 de cadre didactice. De asemenea, imobilul va beneficia de dotări 

Corpul E al UAIC, reabilitat și consolidat cu fonduri europene adaptate utilizării de către persoane cu dizabilități și vor 
fi amenajate 28 de locuri de parcare, dintre care două 
dedicate persoanelor cu dizabilități.

„Sunt încântat să particip la acest eveniment, e primul 
proiect POR pe care îl semnăm cu Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  Mă bucur că o clădire 
care nu mai era funcțională va fi reabilitată cu fonduri 
europene. Vă mulțumesc pentru felul în care colaborăm 
pe toate programele și vă asigur că aveți în ADR-Nord 
Est un partener de nădejde”, a declarat Vasile ASANDEI, 
Director General ADR-Nord Est. 

Corpul E al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o clădire de patrimoniu, înscrisă în Lista Monumentelor 
Istorice la poziția 1154 cod IS-II-m-B-03967, conform listei din 2015. Suprafața totală a imobilului este de 2465 mp, în 
timp ce aria utilă este de 1423 mp.

Echipa de implementare a proiectul este formată din prof. univ. dr. Corneliu Iațu (Manager de proiect), Costel Palade 
(Asistent manager), Dorina Prisecaru (Coordonator tehnic), Gabriela Alexoaei (Coordonator achiziții), Daniela Ioana 
Știrbu Rusu (Coordonator financiar), Firuța Loredana Giosan (Consilier juridic), Cristina Munteanu (Coordonator 
informare și promovare) și Stanislav Percic (Coordonator raportare).
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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Universitatea de Vest din Timișoara este prezentă și în acest an în Round University Ranking (RUR), ocupând poziția 
626 la nivel mondial (din 829 de universități) și poziția 3 la nivel național (din 3 universități). În zona cercetării (factor 
considerat cu 40% pondere în performanța globală a universităților din rankingul RUR), UVT ocupă prima poziție la 
nivel național și poziția 534 la nivel mondial. Pentru clasificarea din 2019 au fost ierarhizate 829 de universități din 80 
de țări, numărul acestora crescând față de anul 2018 (783 de universități din 74 de țări). 

„Prezența Universității de Vest din Timișoara în clasamentul internațional RUR este de bun augur. Ne situăm și de această 
dată în elita universitară din România, alături de universitățile din Cluj și București. Comunitatea academică din UVT 
onorează și prin acest rezultat bun, reprezentat printr-o nouă clasificare internațională de prestigiu, aniversarea a 75 de 
ani de la înființarea UVT, pe care o sărbătorim în 2019”, a subliniat rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Clasificarea Round University Ranking măsoară performanța universităților pe baza a 20 de indicatori de performanță grupați 
în patru categorii: predare (40%), cercetare (40%), diversitate internațională (10%) și sustenabilitate financiară (10%) și șase 
domenii de studii: științe umaniste, științe ale vieții, științe naturale, științe tehnice, științe sociale și științe medicale.

Prezenta ierarhizare, Round University Ranking 2019, publicată din 2013 de Agenția RUR Rankings din Moscova, a 
rezultat în urma analizei informațiilor furnizate de universități prin completarea platformei Global Institutional Profiles 
Project (GIPP) dezvoltat de Clarivate Analytics, a datelor bibliometrice și scientometrice extrase din bazele de date Web 
of Science Core Collection, Scopus, Google Scholar, etc. și prin interpretarea studiilor privind reputația academică.

În această clasificare, alături de Universitatea de Vest din Timișoara sunt prezente doar alte două universități din România, 
membre ale Consorțiului „Universitaria”: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București.

Informații suplimentare pot fi regăsite la: http://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2019

UVT pe prima poziţie la nivel naţional, în zona cercetării 

Așa cum o spune și sloganul ales de universitatea noastră pentru cele cinci zile în care ne-am deschis porțile către 
elevi, considerăm că prima întâlnire cu Universitatea de Vest din Timișoara și cu oferta noastră de studii trebuie făcută 
personal, în mijlocul studenților și al profesorilor.

Astfel, în perioada 15 – 19 aprilie, i-am întâmpinat la UVT pe toți elevii din Timișoara, din județul Timiș și județele 
limitrofe, interesați de viața de student la universitatea noastră.  

Acțiuni de prezentare a ofertei educaționale, vizitarea expozițiilor Facultății de Arte și Design, exerciții de modelaj, 
experimente de chimie și biologie, cartografiere digitală, prelucrarea imaginilor satelitare, conferințe de popularizare 
a științei, vizitarea Planetariului UVT. Iată doar câteva dintre activitățile care le-au fost pregătite elevilor în cadrul 
programului „Zilele Porților Deschise 2019”.

Tinerii, însoțiți de cadre didactice, au vizitat expozițiile permanente ale studenților de la diferitele secții ale Facultății de 
Arte și Design, precum și Galeria „Mansarda”, au participat la ateliere de pictură, grafică și sculptură, la experimente de 
chimie, biologie, biochimie, experimente de biologie cu raci, dar și la experimente de anatomie și genetică. Studenții 
Departamentului de Geografie, din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie au dezvăluit farmecul practicilor 
de teren făcute în țară și în străinătate, au prezentat expedițiile și aplicațiile științifice la care au participat începând 
din anul 1990, în principal în regiunile polare și montane, iar doctoranzii aceluiași departament au organizat jocuri 
aplicative cu elevii, folosind localizarea prin GPS. Elevii interesați de domeniul dreptului, au avut ocazia de a asista la 
un proces simulat cu tema „Tratamentul refugiaților și imigranților în România”, la debate-uri și o scurtă introducere în 
criminalistică. 

„Prima întâlnire.... nu o faci pe net”
Zilele Porților Deschise la UVT

 http://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2019 
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Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor a prezentat oportunitățile și beneficiile viitorilor studenți, 
organizând și vizite ghidate pentru cunoașterea infrastructurii FEAA (Minds Hub – primul hub studențesc, Atelierul 
Google, laboratorul de Întreprinderi Simulate, etc.). Pentru tinerii interesați de sport, au fost organizate lecții de lucrări 
practice de handbal, volei, baschet, aerobic și dans. Nu au lipsit nici conferințele și experimentele de fizică, tombolele, 
workshop-urile pe tema istoriei artei, literaturii, analizei media, atelierele de comunicare interculturală. Cei atrași de 
tehnologie, au asistat la demonstrații de robotică, realizate de către studenții la Informatică, au vizitat Centrul de Calcul 
de Înaltă Performanță și au interacționat cu robotul umanoid Pepper. 

Studenții de la Facultatea de Muzică și Teatru au prezentat instrumentele de percuție și au susținut câteva spectacole 
și recitaluri, alături de cadrele didactice.

Au avut loc, de asemenea, dezbateri și prezentări pe tema educației dincolo de școală, a educației non-formale și 
informale, ateliere de familiarizare cu limbajul mimico-gestual, folosit de către persoanele cu dizabilitate de auz și cu 
sistemul de scris și citit Braille, utilizat de persoanele nevăzătoare, ateliere de consiliere și orientare vocațională și, nu 
în ultimul rând prelegeri și workshop-uri pe tema jurnalismului și a societății informaționale.

Evenimentul „Zilele Porților Deschise la UVT” s-a adresat tuturor celor care au dorit să obțină pe lângă informații despre 
cele 11 facultăți și activitățile didactice, și detalii despre admiterea 2019, viața de student, oportunitățile de carieră și 
mobilitățile studențești internaționale.
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Luna aprilie a adus la Universitatea de Vest din Timișoara două nume mai mult decât cunoscute ale culturii românești 
contemporane, precum și o reprezentantă a lumii modei, foarte populară în rândul bloggerilor de fashion din țara noastră.  

Scriitor, fizician, filosof și eseist român, Horia-Roman Patapievici a susținut, în cadrul seriei „Conferințele UVT”, prelegerea 
„Geniul Europei”. Absolvent al Facultății de Fizică a Universității din București, în 1981, obținând ulterior masteratul 
cu un studiu despre lasere, și-a făcut debutul ca eseist în 1992, în Revista Contrapunct, iar de atunci a avut contribuții 
diferite, inclusiv editoriale, în Revista 22 (1993-2003), Dilema (2004-2005), Orizont, Vatra, Secolul 20, ID-ul (din 2005) și 
Evenimentul Zilei (din 2006). Președinte al Institutului Cultural Român în perioada 2005–2012, acesta a susținut cursuri 
de istoria științei și de istoria ideilor la Universitatea București, fiind, de asemenea, și cercetător privat în istoria ideilor. 
Dl. Horia-Roman Patapievici a fost producător TV a două spectacole pentru TVR Cultural: „Idei în libertate” (2002-2005) 
(pentru care a primit Premiul Consiliului Național al Audiovizualului, CNA, pentru cea mai bună emisiune culturală a anului 
2003; Marele Premiu al Asociației profesioniștilor de televiziune, APTR, 2004) și „Înapoi la argument” (2006).

În 17 martie 2012, dl. Horia-Roman Patapievici a devenit membru de onoare al comunității UVT, în urma acordării 
titlului de Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum. 

Personalități îndrăgite, aproape de comunitatea UVT

O prezență activă, un spirit tânăr cu multă experiență de viață, filosoful Mihai Șora ne-a făcut bucuria de a ne vizita la 
UVT, în cursul lunii aprilie. La inițiativa Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, în parteneriat cu 
Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică și Filosofia Imaginarului, dl. Mihai Șora a stat de vorbă cu studenții și nu 
numai, despre filosofie, libertate și implicare.

Cunoscută jurnalistă de modă, absolventă a UVT, dar școlită și în capitala modei, la Paris, unde și-au împărtășit din 
experiență Karl Lagerfeld, Yohji Yamamoto, Alexander McQueen, Stella McCartney și Kenzo, Janina Nectara este primul 
blogger de modă din România. 

La invitația Facultății de Arte și Design, programul de studii Modă Design Vestimentar, fondatoarea site-ului Fashion 
Avec Passion și susținătoarea campaniei naționale „Femei pe bancnote” a fost alături de noi marți, 2 aprilie 2019, în 
Galeria Mansarda. Evenimentul a fost coordonat de conf. univ. dr. Andreea Palade Flondor și a avut loc în cadrul seriei 
de prezentări, conferințe, dezbateri și ateliere deschise „Designer AZI”, derulat în cadrul cursurilor masterale de design 
vestimentar-design textil.
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