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Cele cinci mari universități membre ale Consorțiului Universitaria
solicită aplicarea criteriilor calitative, bazate pe rezultatele din
clasamentele internaționale de prestigiu, în finanțarea universităților
Consorțiul Universitaria s-a reunit la București, în
perioada 23‒25 noiembrie 2018, în cadrul întâlnirilor
sale periodice. Desfășurată la Universitatea din
București sub semnul sărbătoririi Centenarului
Marii Uniri, întâlnirea s-a bucurat de participarea
Universității de Stat din Chișinău, cooptată ca
membră asociată în cadrul eforturilor de extindere
a cooperării în domeniul învățământului superior
românesc și al cercetării.

6
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Universitățile membre ale Consorțiului, respectiv
Universitatea din București, Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, Academia de Studii Economice
din București și Universitatea de Vest din Timișoara,
evidențiază situarea lor constantă în primele 2‒4 %
(dintre cele 27.000 de universități din lume) în
clasamentele internaționale cu cea mai mare
notorietate. Dezbaterile desfășurate pe domeniile:
academic, doctorat, internațional, cercetare, relația

cu mediul de afaceri, comunicare și relații publice,
activitatea studențească, au evidențiat hotărârea
universităților de a menține calitatea actului
educațional și au formulat sugestii de optimizare.

obiective strategice prioritizate și orientate pe termen
lung, de minimum 20 de ani. Într-o lume globalizată,
aflată în continuă schimbare, lipsa abordării strategice
și rămânerea la politicile reactive este falimentară.

Universitățile membre ale Consorțiului își manifestă
îngrijorarea față de politicile publice privind
finanțarea educației, concretizate recent printr-o
rectificare bugetară negativă.

Reprezentanții Consorțiului Universitaria solicită
revenirea la cele trei categorii de universități, și
anume: de cercetare avansată și educație, de educație
și cercetare științifică și universități centrate pe
educație și renunțarea la politicile de generalizare prin
compromisuri în sfera calității învățământului.

Consorțiul Universitaria consideră esențială și necesară
promovarea de către Ministerul Educației Naționale
a unei abordări strategice și asigurarea, împreună cu
marile universități din România, a unui pact național
pentru învățământul superior și pentru cercetare, cu

https://www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria//

Cele cinci mari universități membre ale Consorțiului
atrag atenția asupra necesității creșterii finanțării pe
student în vederea alocării, în timp, a unor niveluri
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similare celorlalte țări europene. În condițiile crizei
economice, acest deziderat se poate realiza chiar
și prin menținerea anvelopei actuale de finanțare
și creșterea treptată, incrementală, într-un interval
de 5‒10 ani, a finanțării pe student echivalent
corelată cu scăderea corespunzătoare a numărului
de locuri finanțate.
Consorțiul va solicita Ministerului Educației Naționale
operarea unor schimbări legislative care să permită
accesul la Joint Degree, simplificarea procedurilor
pentru Double Degree și finanțare suplimentară pentru
universitățile din România care aplică în vederea
constituirii de Rețele Universitare Europene.
Cele cinci mari universități solicită creșterea calității
sistemului preuniversitar de învățământ din România prin
introducerea dublelor specializări la nivelul programele
academice de studiu care oferă profesionalizare și
calificare superioară pentru profesia didactică. Membrii
Consorțiului evidențiază disponibilitatea de a se implica
în proiectele naționale coordonate de către Autoritatea
Națională a Calificărilor pentru definirea calificărilor
universitare, proiectarea rezultatelor învățării și pentru
stabilirea criteriilor de alocare a locurilor finanțate de la
bugetul de stat.
De asemenea, Consorțiul Universitaria solicită
ca repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul
universitar 2019/2020 și alocarea locurilor de studii /
granturilor finanțate de la bugetul de stat în vederea
admiterii din anul 2019 să aibă la bază rezultatele din
ranking-urile internaționale de prestigiu, în condițiile
absenței unui clasament la nivel național.
Cele cinci universități vor realiza un demers comun
către Ministerul Educației Naționale pentru
fundamentarea cerinței de exceptare a universităților
de la obligația de a diminua cheltuielile de întreținere
și funcționare cu 10% până la sfârșitul anului 2018
8
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în raport cu anul precedent, conform Art. 15 din
OUG 90/2017, cât și angajarea fermă a MEN la plata
obligațiilor pentru Legea 85/2016, reiterată prin
Legea 95/2018, adaptată la inflație, și pentru Legea
153/2017.
Consorțiul solicită Publicarea, de către CNFIS, a
datelor raportate de toate universitățile privind
indicatorii de calitate folosiți în acordarea finanțării
suplimentare până la nivel de ramură de știință.
În vederea creșterii reprezentativității universităților
membre ale Consorțiului Universitaria în circuitul
european al cercetării s-a propus delegarea unui
reprezentant comun în cadrul Oficiului Român
pentru Știință și Tehnologie de pe lângă Uniunea
Europeană (ROST).
Consorțiul Universitaria își exprimă public interesul
și disponibilitatea de a se implica în participarea
României la evaluarea internațională comparativă
OECD-PISA.
Participanții la dezbateri solicită emiterea unui Ordin
de Ministru prin care să se revină la posibilitatea
de înmatriculare a studenților străini până la finalul
semestrului întâi al anului universitar.
Membrii Consorțiului cer asigurarea de către MEN și
CNFIS a transparenței referitoare la alocarea finanțării
instituționale, publicarea online de către CNFIS a datelor
raportate de toate universitățile pentru indicatorii de
calitate folosiți pentru alocarea finanțării suplimentare,
inclusiv la nivel de ramură de știință și publicarea
rapoartelor anuale ale CNFIS pe anii 2016 și 2017,
conform art. 219 (2) din LEN 1/2011.
Se solicită totodată asigurarea continuității în
organizarea competițiilor de granturi și respectarea
termenelor pentru call-uri prevăzute în calendarul
www.universitaria.ase.ro
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PNCDI III și continuarea procesului de simplificare a
administrării derulării granturilor de cercetare de către
entități profesioniste, cu experiență în acest domeniu.
Consorțiul Universitaria susține propunerile studenților
de inițiere a unei modificări a Legii Educației Naționale,
astfel încât să se acorde subvenția cămine-cantine și
pentru studenții înmatriculați la învățământul cu taxă,
de modificare a OMEN 3392/2017, astfel încât să se
clarifice că bursierii statului român pot cumula bursele
respective cu bursele acordate pe criterii generale și
de inițiere a unei dezbateri în privința modificării Legii
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Educației Naționale astfel încât să se asigure prezența
studenților în raport de 25% în alegerea rectorului.
Desfășurarea lucrărilor Consorțiului Universitaria
a evidențiat hotărârea fermă a celor cinci mari
universități de a acționa solidar în vederea creșterii
standardelor de calitate a procesului educațional din
România.
Rezoluția completă a întâlnirii poate fi consultată aici.
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Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, în dialog cu
studenții Universității din București
– Universitatea din București, gazda celui mai mare eveniment pe
teme europene dedicat tinerilor –
Miercuri, 21 noiembrie 2018, Universitatea din
București a organizat, în parteneriat cu Biroul
Parlamentului European, evenimentul „Tinerii în
dialog cu Parlamentul European. Planul nostru
pentru Europa”. Discuția a avut loc în Aula Magna
a Facultății de Drept (bd. Mihail Kogălniceanu, nr.
36‒46), în intervalul 16:30‒18:30.
Organizat în contextul preluării președinției Consiliului
Uniunii Europene de către țara noastră la 1 ianuarie
2019, evenimentul s-a bucurat de participarea
Președintelui Parlamentului European, Antonio
Tajani, și a liderilor grupurilor politice din Parlamentul
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liderii politici europeni despre cum și-ar dori să
arate Europa generației lor, despre cum pot fi create
mai multe oportunități pentru tineri și cum pot
avea acces la mai multe locuri de muncă potrivite
pregătirii și aspirațiilor lor.

Mai multe detalii cu privire la evenimentul „Tinerii
în dialog cu Parlamentul European. Planul nostru
pentru Europa”, precum și înregistrarea completă a
dialogului pot fi accesate aici.

European, Udo Bullmann, Hans-Olaf Henkel, Guy
Verhofstadt, Bas Eickhout și Aymeric Chauprade.
Dialogul a debutat cu o alocuțiune prezentată de
Rectorul Universității din București, profesorul Mircea
Dumitru, care a salutat prezența oaspeților la UniBuc,
o instituție deschisă colaborării internaționale în
spiritul valorilor europene, și a remarcat faptul că
evenimentul va contribui la consolidarea dezideratelor
Uniunii Europene.
În continuare, studenții Universității din București
au avut ocazia de a interacționa și de a discuta cu
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„Spectacolul Chimiei” cu academicianul Marius Andruh, primul
eveniment organizat de Universitatea din București în cadrul seriei
„Știința pe înțelesul tuturor”
Luni, 26 noiembrie 2018, academicianul Marius
Andruh, distins profesor și cercetător al Universității
din București, a susținut conferința „Spectacolul
Chimiei” la Teatrul Apollo 111 (str. Actor Ion
Brezoianu, nr. 23–25, Palatul Universul, Corp B,
subsol). Acest eveniment de popularizare a științei a
inaugurat seria conferințelor „Știința pe înțelesul
tuturor”, serie organizată de Universitatea din
București și dedicată publicului larg.
Chimia este știința cu, probabil, cea mai puternică
componentă estetică. Dincolo de frumusețea
demersului experimental și teoretic, invocată și de
alte științe, chimiștilor le place să vorbească despre
frumusețea moleculelor pe care le sintetizează,
despre frumusețea proprietăților și a aplicațiilor
practice găsite. Astfel, pasionații de știință au avut
ocazia să descopere alături de academicianul Marius
Andruh misterele chimiei în raport cu arta, istoria și
lumea, Frumusețea moleculelor, conexiunea dintre
artă și chimie, legătura dintre chimie și arhitectură,
rolul întâmplării în cercetare, originalitatea în știință,
dar și percepția și materializarea progresului în
știință și în artă au fost subiectele abordate în cadrul
„Spectacolului Chimiei”, iar mesajul generos a fost
transpus într-o prezentare captivantă și complexă,
regizată pe de-a-ntregul de academicianul Marius
Andruh.
În a doua parte a evenimentului, secțiune moderată
de Ada Roseti, auditoriul a fost invitat la un dialog
deschis despre chimie și perspectivele acestei
discipline în cercetare și educație în contextul
actual, atât la nivel național, cât și internațional.
Mai multe informații despre Spectacolul Chimiei puteți găsi aici și aici.
14
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La TEDxCERN@IFIN-HH toți ochii au fost pe „Elefantul din cameră”
Duminică, 25 noiembrie 2018, Universitatea din București,
prin Institutul de Cercetare al UB (ICUB), în parteneriat cu
Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară - Horia
Hulubei (IFIN-HH), a organizat evenimentul TEDxCERN@
IFIN-HH. Conferința a încheiat seria evenimentelor incluse
în programul târgului de educație și știință „Cu mic, cu
mare… prin Univers”.
Prin acest eveniment, Universitatea din București își
continuă angajamentul puternic față de promovarea
în societatea contemporană a științei și tehnologiei,
a cercetătorilor și activiștilor români, rol asumat încă
de la fondarea sa. Astfel, alături de partenerii de pe
platforma științifică de la Măgurele, UniBuc va continua
să fie un important vector în modernizarea României, prin
contribuția publică pe care o are în accesibilizarea științei
și inovației tehnologice, prin încurajarea gândirii critice și
analizei morale a noilor tehnologii, și, nu în ultimul rând,
prin importanța pe care o acordă acțiunii sociale și civice.

provocări pe care știința și tehnologia le ridică omenirii în
acest secol.
Realizarea convergenței tematice a fost garantată de
specializările diverse ale invitaților: Cosima Rughiniș –
profesoară la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
a Universității din București, Florin Spineanu – cercetător
în cadrul Institutului Național de Fizica Laserilor, Plasmei
și Radiațiilor, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu –
fondatoarele Asociației Dăruiește Viața, Mihai Ciubotaru
– cercetător în cadrul Institutului de Fizică și Inginerie
Nucleară „Horia Hulubei”, Mihai Miclăuș – cercetător în
cadrul Institutului de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca,
și Emilian Mihailov – directorul executiv al Centrului de
Cercetare în Etică Aplicată al Universității din București.

În prezența unui public numeros, cercetători, profesori,
dar și activiști civici români au pus într-o nouă lumină
cele mai stringente provocări ale științei și tehnologiei
contemporane. În cadrul evenimentului s-au discutat
implicațiile pe care le au dezvoltarea biotehnologiilor
și genomicii asupra vieții oamenilor, noile configurații
sociale aduse de utilizarea datelor personale în viața
online, riscurile aduse de ritmul accelerat al producției
de cunoaștere științifică, dar și schimbarea pe care o
poate aduce activismul civic și social în sistemul public
de sănătate. Nu în ultimul rând, a fost adus în prim plan,
în premieră în România, rolul cercetărilor neuroștiințifice
pentru studierea și dezvoltarea moralității.
Cele două sesiuni ale evenimentului au adus împreună,
în binecunoscutul format TED, intervențiile invitaților
de la TEDxCERN (video) și cele de la Măgurele (live,
în amfiteatrul de conferințe al IFIN-HH). Convergența
tematică și calitatea prezentărilor au generat o imagine
unitară și coerentă asupra înțelegerii celor mai importante
16

Învățământ și cercetare de performanță!

https://www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria//

www.universitaria.ase.ro

17

Acord privind înființarea Centrului Internațional pentru Studii
de Pace „Fabela-Titulescu” între Universitatea din București și
Universitatea Autonomă din Mexic

acordului are în vedere realizarea de programe de
cercetare în domeniul studiilor păcii prin colaborarea
dintre cele două universități, materializate în studii,
proiecte de cercetare și publicații pe zone de interes

pentru ambele instituții. Totodată, acordul vizează
participarea cadrelor didactice și a experților din cele
două instituții în congrese și alte activități academice
și de cercetare desfășurate în cele două țări.

Marți, 20 noiembrie 2018, Universitatea din București
și Universitatea Națională Autonomă din Mexic au
anunțat deschiderea, în cadrul Facultății de Drept a
UB, a Centrului Internațional pentru Studii de Pace
„Fabela-Titulescu” (International Center for Peace
Studies Fabela-Titulescu).
Evenimentul, desfășurat în prezența ES ambasadorul
Mexicului în România, domnul José Guillermo Ordorica
Robles, s-a deschis cu un master class cu tema „Peace
Studies”, susținut de Manuel Martínez Justo, director al
Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán a UNAM,
și profesorul Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe
al României. În încheierea master class-ului
Evenimentul a continuat cu ceremonia de semnare a
documentelor de înființare a Centrului Internațional
pentru Studii de Pace „Fabela-Titulescu”, în Sala de
Consiliu a Facultății de Drept a UB. La ceremonie au
luat parte ES ambasadorul Mexicului în România,
domnul José Guillermo Ordorica Robles, Manuel
Martínez Justo, director al Facultad de Estudios
Superiores (FES) Acatlán a UNAM, prof univ. dr.
Mircea Dumitru, rectorul Universității din București,
conf. univ. dr. Sorin Costreie, prorector al Universității
din București, prof. univ. dr. Flavius Baias, decanul
Facultății de Drept a UB, și Alina Cristovici, directorul
Direcției Relații Internaționale a UB.
Obiectul acordului vizează în primul rând organizarea
de activități academice dedicate studiilor în domeniul
păcii. În acest sens, cele două instituții își propun să
încurajeze schimbul interinstituțional de studenți
prin exceptarea acestora de la plata taxelor în timpul
schimbului dintre universități. O altă dimensiune a
18
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Peste 600 de clujeni au răspuns apelului lansat de UBB în cadrul
campaniei „Donăm împreună, noi dăm startul!”
Cea de-a VI-a ediție a campaniei „Donăm împreună,
noi dăm startul!”, organizată de Direcția Comunicare
și Relații Publice din cadrul Universității BabeșBolyai, împreună cu Asociația Beard Brothers și
Auchan Retail Romania, a reușit să strângă aproape
580 de donatori acceptați dintre cele peste 600
de persoane care s-au prezentat în cele 5 zile ale
campaniei.

Campania de donare de sânge s-a desfășurat în
perioada 19‒23 noiembrie 2018, la Centrul Regional
de Transfuzie Sanguină Cluj și la Centrul mobil de
donare amenajat, în primele două zile ale campaniei,
în spaţiile Auchan.
„Faptul că am ajuns la această ediție a campaniei,
iar interesul donatorilor clujeni este în creștere ne
arată că mergem într-o direcție bună, iar mesajul
nostru a fost perceput așa cum trebuie”, afirmă
purtătorul de cuvânt al UBB, Laura Irimieș.
Ajunsă la cea de-a șasea ediție, campania inițiată
de Universitatea Babeș-Bolyai a cuprins, pe lângă
donarea propriu zisă, care a avut loc în perioada
19‒23 noiembrie 2018, o campanie în cadrul căreia
studenţii voluntari ai Universităţii Babeş-Bolyai
au informat peste 5.000 de clujeni cu privire la
fenomenul donării, la beneficiile acestei acţiuni
şi la nevoia acută de sânge cu care se confruntă
spitalele româneşti. Printre partenerii care s-au
alăturat iniţiativei UBB se numără: Centrul Regional
de Transfuzie Sanguină Cluj și Centrul de Transfuzie
Sanguină Târgu Mureș, Consiliul Studenților din
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (CSUBB),
Organizația Studenților din Universitatea BabeșBolyai (OSUBB).
Campania a fost realizată cu sprijinul Marty Restaurants.
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UBB, prima universitate din România şi în clasamentele americane
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)
a fost inclusă pe cea mai înaltă poziție din România
într-unul dintre clasamentele internaționale majore
ale anului 2018, ranking-ul US News Best Global
Universities, realizat în spaţiul academic american și
dat recent publicităţii.
Potrivit ediției curente a clasamentului, UBB se
situează pe poziția 575 la nivel mondial (https://www.
usnews.com/education/best-global-universities/
romania).

La nivel național, Universitatea Babeș-Bolyai ocupă
cea mai înaltă poziție din clasament, fiind urmată
de Universitatea Politehnica din București (poziția
745 la nivel mondial), Universitatea din București
(poziția 774 la nivel global), Universitatea Alexandru
Ioan Cuza din Iași (situată, la nivel internațional, pe
poziția 1058), Universitatea de Medicină și Farmacie
Carol Davila (poziția 1060 în clasamentul general),
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu
din Cluj-Napoca (poziția 1117), Universitatea de
Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași (poziția

1173), Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din
Iași (poziția 1226).
„Este unul dintre cele mai importante clasamente
internaționale și cel mai important realizat în spațiul
american, iar faptul că UBB a câștigat câteva poziții față
de anul trecut, când s-a clasat pe locul 583, reprezintă
efectul politicilor academice din UBB și al susținerii
interne a publicațiilor Web of Science. Totodată,
aceasta este cea mai bună clasare a unei universități
românești în clasamentele realizate în anul 2018, fapt
care confirmă statutul de universitate internațională
de excelență acordat Universităţii Babeş-Bolyai în urma
auditului academic QS STAR din Marea Britanie. În acest
moment UBB are 1000+ studenți străini din 60 de țări.
De asemenea, la nivel național, UBB este o universitate
de referință, cea mai mare la momentul actual,
atrăgând studenți din toată țara (vezi harta atașată)”,
a afirmat prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB
responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și
publicații științifice.
Acesta a subliniat, pe de altă parte, că „din păcate,
o serie de reglementări naționale (mai vechi și mai
recente) și o serie de decizii greșite ne separă de
aria academică internațională și/sau nu ne permit
să fim competitivi atunci când reușim să intrăm în
această arie academică. Spre exemplu, promovarea
academică a fost prost înțeleasă și reglementată,
afectând competitivitatea universităților românești,
prin faptul că suntem obligați să transferăm posturi
pe perioadă determinată în posturi pe perioadă
nedeterminată, fără concurs! Unele reglementări
CNATDCU ale ministerului au creat situația absurdă
ca în unele domenii, chiar dacă din doctorat
sunt publicații Nature/Scienc e sau în Top-10 din
specialitate, totuși să nu se poată susține teza,
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decât dacă există publicații de tip conferință. Mai
concret, cu referire la UBB, tot ca urmare a politicilor
academice naționale recente, prin care s-au tăiat
locurile marilor universități ale țării, în anul 2018
peste 110 studenți la nivel de master au fost
împiedicați să studieze gratuit la UBB, acest lucru
afectîndu-i mai ales pe cei din zone defavorizate. În
aceste condiții, UBB solicită Ministerului Educației
Naționale punerea în acord a legislației și practicilor
academice naționale cu cele din aria academică
europeană și dezvoltarea unor programe de
excelență (după modelul celor din Germania și UK),
prin care universitățile românești care au o șansă să
fie competitive în aria academică internațională să fie
susținute în acest demers. Aceste programe pot veni
la pachet cu programe de susținere a universităților
regionale/locale, cu implicarea autorităților
regionale/locale. De asemenea, UBB solicită
Ministerului Cercetării și Inovării dezvoltarea unor
programe de susținere a cercetătorilor pe perioadă
nedeterminată și a instrastucturii de cercetare din
universitățile de excelență și organizarea predictibilă
de competiții pentru susținerea cercetătorilor
angajați în universități pe perioadă determinată. În
fine, UBB solicită Ministerului Fondurilor Europene
să gândească o politică de dezvoltare academică
echilibrată și nebirocratică pentru toate regiunile
țării, în cheltuire fondurilor europene; în acest
moment, toate proiectele majore de infrastructură
a cercetării se află în sudul țării. În acest context,
pentru a se evita irosirea banilor europeni, aceștia
trebuie dirijați în zonele de competitivitate națională
(care pot deveni astfel competitive și internațional)
și în cele care au potențialul de a ajunge competitive
național. Infuzia de fonduri europene în zone și
proiecte definite politic și/sau iluzoriu duce la irosirea
unor oportunități de dezvoltare a țării”.

www.universitaria.ase.ro

25

Relațiile internaționale ale Universității Babeș-Bolyai, 2018

US News Best Global Universities este unul dintre
cele mai importante clasamente internaționale care
ierarhizează universitățile pe baza performanțelor
academice, dar și în funcție de reputația globală și
regională a acestora.
Clasamentul general US News Best Global Univesities
include cele mai bune 1250 de universități din 75 de
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țări ale lumii, ale căror performanțe au fost analizate
în funcție de 13 indicatori vizând reputația globală
și regională a cercetării, publicațiile și manifestările
științifice, impactul și numărul total al citărilor,
colaborările internaționale.

Activități de internaționalizare întreprinse în anul
2018 – mențiuni generale:
 Curs de internaționalizare pentru personal
administrativ, 2016–2018. Urmează o nouă ediție, în
luna februarie 2019
 Iunie 2018 – ,,Kobe University and Universitatea
Babeș-Bolyai International Collaboration Centre”
 Coordonarea participării UBB în cadrul „Zilelor
Clujului – Promenada Multiculturalității” (2013–
2018)
 Atragerea de stagiari și cercetători internaționali
(19 beneficiari în 2016–2018)
 Programul „Makovecz” (73 beneficiari în 2017–
2018)

https://www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria//

 Academia de vară pentru doctoranzi şi postdoc
„Nation, State, Diversity” (UBB, ELTE Budapesta și
Universitatea Tübingen)
 Programul Tandem de cultură şi civilizaţie românogermană în cooperare cu Universitatea Regensburg,
în cadrul Programului Secondos – distins cu premiul
de excelență de către cancelarul Angela Merkel, deja
la a 8-a ediție
 Creșterea numărului de proiecte finanțate de AUF
 Creșterea numărului de bursieri „Eugen Ionescu”
(2018 – 7 bursieri)
 Organizarea primei școli francofone a rețelei
OFFRES, iulie 2018
 Participarea în prima ediție a Network of European
Universities (febuarie 2019)
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1. Biroul pentru Mobilități și Studenți Internaționali
La data de 1 octombrie 2018, la Universitatea
Babeș-Bolyai erau înmatriculați pentru studii
complete, nivel licență și masterat, 1061 de studenți
internaționali (2,5% din numărul total de studenți
ai universității), reprezentând o creștere de 11,32%
față de semestrul I al anului academic 2017‒2018.
În cursul anului 2018, Centrul de Cooperări
Internaţionale a reprezentat universitatea la
următoarele târguri de recrutare şi marketing:

1. Educatio, Budapesta, 18‒20 ianuarie
2. Semana de la Education, Madrid, 1‒3 martie
3. Romanian Higher Education Fair, Ashgabat, 2‒4 iulie
4. Study in Europe Fair, Seoul, 15‒16 septembrie
5. Begin Central Asia Tour, Astana şi Almaty, 29‒30
septembri
6. Global Education Fair, Fall edition, Ho Chi Minh,
18‒20 octombrie
7. China Education Expo, Beijing, 20‒21 octombrie
8. European Higher Education Fair, Yogyakarta şi
Jakarta, 10‒13 noiembrie
9. Fall 2018 Marocco Fairs, Casablanca şi Tangier,
16‒20 noiembrie, urmează:
10. Study in Europe Fair, Kuala Lumpur, 15‒16
decembrie
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2. Biroul de Acorduri Inter-Universitare
• Ediția a treia a Cursului de internaționalizare pentru
Personalul Administrativ, ediție dedicată secretarilor
din facultăți. În cele trei ediții de până acum, au
participat în total 50 de beneficiari (secretari
ai facultăților și personal al Direcției Generale
Administrative).
• În 2018, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a
proiectului Călătorie în jurul lumii. 7 zile, 7 culturi,
adresat elevilor preșcolari de la unul dintre liceele
din Cluj. Proiectul se desfășoară la inițiativa Biroului
de Acorduri Inter-Universitare, cu sprijinul a șapte
centre culturale din cadrul UBB. Anul acesta, au
fost reprezentate culturile franceză, africană, rusă,
coreeană, poloneză, braziliană și chineză.
• Proiectul HEInnovate, care a implicat un workshop
pe tema Make Innovation Work in Higher Education
– eveniment interactiv și dinamic, care oferă diverse
oportunități de networking și de descoperire a noilor
practici antreprenoriale în universități. Proiectul a
implicat și un hackathon (HEI-HACK!) organizat în
vara anului 2018, în cadrul Taberei UBB de la Baru
Mare, hackathon care a adunat 35 de studenți
ai universității. Aceștia au prezentat, la finalul
exercițiului, idei pentru avansarea și implementarea
agendei antreprenoriale a UBB, cu accent pe
dezvoltarea aptitudinilor dobândite și pe creșterea
șanselor de angajare, precum și pe consolidarea
celei de-a treia misiuni a universităților (ServiceLearning).
• Programul Makovecz, program de mobilități de
studiu sau de cercetare la diferite universități din
Ungaria sau cu predare în limba maghiară din Bazinul
Carpatin, are ca scop intensificarea schimbului
de studenți și se desfășoară cu directa implicare a
membrilor Biroului de Acorduri Inter-Universitare.
• Cu sprijinul Biroului de Acorduri Inter-Universitare,

UBB a inaugurat Centrul de Colaborare Internațională
dintre UBB și Universitatea din Kobe (Japonia) – KUUBB ICC. Centrul este corespondentul Biroului UBB
deschis la Universitatea din Kobe, în 2017, cele
două structuri promovând programele de studiu ale
universităților partenere și proiectele de cooperare
inter-universitară română-niponă.
• În același timp, Biroul de Acorduri Inter-Universitare
coordonează activitatea centrelor culturale (22)
din cadrul UBB la Zilele Clujului – Promenada
Multiculturalității, și
• Este implicat în extinderea ariei de cooperare cu
parteneri deja existenți, dar și în identificarea de noi
parteneri.
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3. Biroul Erasmus+
Studenți outgoing:
Număr total de mobilități de studiu și plasament în
anul academic 2017–2018: 507
TOP DESTINAȚII PE ȚĂRI:
● Ungaria: 184
● Germania: 54
● Franța: 47
● Polonia: 36
● Austria 32
● Spania: 29

www.universitaria.ase.ro
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DE MENȚIONAT:
● 13 mobilități de plasament în Austria – tendință de
creștere ca destinație pentru mobilități de plasament
● Cipru – prima mobilitate de studiu de la UBB în
cadrul programului Erasmus+ 2014–2020 la UBB
● Estonia – primele mobilități de studiu de la UBB
în cadrul programului Erasmus+ 2014–2020 la UBB
● Slovenia – prima mobilitate de studiu de la UBB în
cadrul programului Erasmus+ 2014–2020 la UBB
Studenți incoming:
Număr total de studenți incoming la UBB în
anul academic 2017–2018 în cadrul Programului
Erasmus+ cu țări ale programului și țări partenere
programului: 280 + 36 = 316

DE MENȚIONAT:
● 21 de studenți în cadrul Programului Erasmus+
cu țări ale programului au solicitat prelungirea
mobilității pe al doilea semestru (aprox. 20% din
numărul total de studenți veniți pe primul semestru)
● Participarea studenților Erasmus+ la Parada
Multiculturalității din cadrul Zilelor Municipiului
Cluj-Napoca
● Primul student incoming în cadrul Programului
Erasmus+ cu țări partenere din Liban
● Crearea paginii de facebook pentru studenții
Erasmus incoming Erasmus at Ubb – facilitarea
comunicării
cu
studenții
și
promovarea
evenimentelor UBB – în prezent, 323 de prieteni

Incoming staff training:
– Cel mai mare International Week organizat de UBB:
45 de participanți din țări ale programului și țări
partenere în perioada 14–19 mai 2018 – participanții
au putut lua parte inclusiv la Parada organizată cu
ocazia Zileleor Municipiului Cluj-Napoca
– Două ediții ale International Week organizate
exclusiv pentru personalul universităților din țări
partenere: 16-20 iulie 2018 (25 de participanți) și
23–27 iulie 2018 (18 participanți)
Proiecte europene:
– Un proiect Jean Monnet Building a better futurelearning Europe@School: Education for democracy,
Security, Diversity and a World of youth (our Europe)
la Facultatea de Istorie și Filosofie
– Două Master Degree la Facultatea de Studii
Europene: DYKLAM+ și MITRA
– Un proiect SEE de cooperare pe EEA grants SEE EYCOP-0082 Sustainable business, continuous learning
and diversity la Facultatea de Business
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
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105 ani de activitate editorială în Academia de Studii Economice
din București. Istoria – o nobilă inspirație pentru generațiile de
profesori și studenți
Pe 19 noiembrie 2018 s-au împlinit 105 ani de
la apariția primului număr al Revistei Cursurilor
Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale,
important moment aniversar al debutului activității
editoriale în universitatea noastră, ce trebuie marcat,
cinstit și sărbătorit.
Dacă pe 1 noiembrie 1913 au început cursurile
în primul an de funcționare a Academiei de Înalte
Studii Comerciale și Industriale, pe 19 noiembrie
1913 era deja oferit celor 700 de studenți1 înscriși
în anul I la AISCI, cu generozitate, primul număr al

acestei publicații periodice săptămânale, conținând
prelegerile iluștrilor profesori de la acea dată –
Benone Mirinescu, Gheorghe Tașcă, Stanislas
Cihoski, Dumitru R. Ioanițescu, Gheorghe Arghirescu,
Anton Davidoglu (primul Rector al universității,
între anii 1913–1918), Ion Tutuc, Eugen Ludwig,
Spiridon Iacobescu, Konrad Richter, Vasile Stoicovici
– din domenii precum Drept civil, Economie politică,
Statistică, Geografie economică, Matematică, Fizică,
Chimie, Corespondență de afaceri în limbi străine
ș.a. Creată prin eforturile profesorilor Academiei,
într-o viziune modernă, Revista Cursurilor Academiei

1. Ion Gh. Roșca, Istoria Palatului Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale și oamenii ei, București, Editura ASE, 2010, p. 16.
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de Înalte Studii Comerciale și Industriale includea,
după primii trei ani de editare, nu mai puțin de 6089
de pagini2. Iar în darea de seamă intitulată 20 de ani
de activitate: 1913–1933, se menționa: „S-a creat o
revistă a cursurilor alimentată cu multă abnegație
de către Corpul Didactic, problema imprimării
cursurilor intrând în preocuparea Academiei și
făcând o adevărată tradiție la această instituție.”3
Centru al efervescenței științei economice la
nivel național, cu deschidere și permanente
contacte internaționale, Academia de Înalte Studii
Comerciale și Industriale găzduia în Palatul său
importante publicații economice ale vremii4, printre
care: Revista Analele Economice și Statistice, care
a debutat în 1917, cu apariție lunară, avându-i
ca fondatori pe I. N. Angelescu, Alex. C. Cusin și

G. N. Leon, și Revista Independența Economică,
cu apariție bilunară începând din 1918, fondatori
fiind Virgil N. Madgearu și Ion Răducanu. Academia
de Înalte Studii Comerciale și Industriale a sprijinit
de asemenea publicarea și a găzduit redacția
Revistei Economico-Financiare a Asociației Licențiaților
Academiilor Comerciale și Industriale (ALACI), cu apariție
lunară, Președintele de onoare al asociației fiind, la
data apariției primului număr din seria ce debuta
în ianuarie 1930, Gheorghe Tașcă (1875–1951),
Rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale și
Industriale în perioada 1929–1930, iar Directorul
revistei: Dr. Virgil Scărlătescu.
O altă publicație a Academiei de Înalte Studii Comerciale
și Industriale ce se cuvine a fi menționată, pentru că
s-a bucurat încă de la apariție de aprecieri elogioase,
a fost Buletinul Bibliotecii, editat trimestrial – primul

2. Dare de seamă pe anii 1913–1918, publicată de Rectoratul Academiei / Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București, p. 59.
3. 20 de ani de activitate: 1913–1933, Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București, Tipografiile Române Unite, 1933, p. 7.
4. Ibidem, p. 57.
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număr a văzut lumina tiparului în ianuarie-martie 1935
–, acesta conținând recenzii, informații bibliografice și
de biblioteconomie.5 „În afară de activitatea școlară
propriu-zisă, dar în legătură cu rolul pe care trebuie
să-l aibă o Instituție de cultură, am desfășurat o muncă
de răspândire a cunoștințelor utile, […] publicând
Buletinul Bibliotecii, care cuprinde, pe lângă bibliografie,
scurte recenzii asupra lucrărilor din diferite ramuri
ale științelor economice […]”, afirma Rectorul Ion
Răducanu în Cuvântarea rostită cu ocazia sărbătoririi a
25 de ani de activitate a AISCI.6 Avându-i ca redactori
responsabili pe Christina Tuduri și Dr. Ion Ivănescu,
profesioniști desăvârșiți, Buletinul Bibliotecii „a umplut
un gol în publicistica românească și a stârnit interesul
universităților de peste hotare pentru instituțiunea
noastră”.7
Cu un trecut bogat ce inspiră și obligă și cu un
prezent pe măsură, sub influența și cârmuirea unor

intelectuali cu viziune, patrioți luminați, conștienți
și motivați de valorile și nevoile naționale și, în
același timp, racordați nemijlocit, prin pregătirea
și prin activitatea lor profesională, la realitățile
și rigorile științifice europene și internaționale,
Academia noastră se află, încă de la înființare, pe o
traiectorie vădit ascendentă, în pas cu vremurile. Iar
acum, mai mult ca oricând, complexa activitate de
învățământ superior și cercetare științifică avansată
din Academia de Studii Economice din București,
ce o plasează pe poziții onorante în clasamentele
universitare internaționale, are o importantă
componentă editorială.
Înscrisă cu succes în circuitul dinamic al diseminării
rezultatelor cercetării internaționale, păstrând
tradiția editării de publicații periodice cu înaltă
ținută științifică, Academia de Studii Economice
din București sprijină actualmente apariția a 25
de reviste indexate în baze de date internaționale,

patru dintre acestea – Amfiteatru Economic, Journal
of Economic Computation and Economic Cybernetics
Studies and Research, Tribuna Juridică / Juridical
Tribune, Management Research and Practice –
având recunoaștere Clarivate Analytics Web of
Science.
Cele 47 de colecții de carte ale Editurii ASE, recunoscută
de către Ministerul Culturii prin Atestatul nr. 4519
din 9 decembrie 1997, cuprind manuale universitare
moderne și lucrări de specialitate din domeniile
științifice specifice universității noastre, ce acoperă
o arie tematică largă și vin și acum, după 105 ani de
la debutul editorial, în sprijinul studenților, oferindule „lecțiunile” predate de profesorii din corpul
didactic, dar și sinteze ale rezultatelor cercetării
științifice destinate atât studenților din ciclul licență,
masteranzilor și doctoranzilor, cât și specialiștilor
și oamenilor de afaceri. Dintre cărțile apărute sub

sigla Editurii ASE, unele lucrări cu caracter istoric
constituie oglinzi clare, luminoase, în care noi,
cei de astăzi, prinși într-o societate globalizată /
globalizantă, aflăm nobilă inspirație și ne regăsim
mai buni, mai avântați, mai autentici, prin exemplul
înaintașilor noștri ce au căutat și au găsit, cu eforturi
adesea neștiute, duse uneori până la sacrificiu, cu
omenie, seriozitate, devotament și cu modestia
aceea aparte pe care numai valoarea o cunoaște,
excelența. Și ce moment pentru a privi înapoi cu
respect și recunoștință și înainte cu speranță poate fi
mai potrivit decât acest an, 2018, anul Centenarului
Marii Uniri?
Editura ASE a fost apreciată în numeroase rânduri,
începând din anul 2000, prin decernarea a 44 de
premii la târgurile de carte la care Academia de Studii
Economice din București a participat, cel mai recent –
Premiul „Educația”, acordat de către Radio România pe
18 noiembrie 2018, în cadrul celei de-a XXV-a ediții a

5. Dare de seamă pe anul de studii 1935–1936 (anul XXIII) întocmită de Rectorat, Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București, Tipografia
Bucovina I. E. Torouțiu, 1936.
6. Un pătrar de veac de muncă (1913–1938), Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București, Tipografia „Lupta” N. Stroilă, 1938, p. 24.
7. Ibidem, p. 72.
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Târgului Internațional Gaudeamus – Carte de Învățătură
– fiind dedicat, în mod special, împlinirii a 105 ani de la
debutul activității editoriale în ASE. La acestea se adaugă
distincțiile acordate unor cărți apărute sub sigla Editurii
ASE, cea mai recentă fiind Premiul special „Excelență
pentru sistematizarea teoretică a relațiilor economice
internaționale și stimularea pregătirii profesionale a
studenților economiști”, decernat de către Asociația
Facultăților de Economie din România (AFER), pe
22 noiembrie 2018, cu ocazia Forumului Național al
Economiștilor din România, pentru lucrarea Relații
economice internaționale. Teorii, strategii, politici,
instrumente și studii de caz, coordonatori Gheorghe
Hurduzeu și Luminița Nicolescu, Editura ASE, București,
2018.
Prin prezentul demers ce intervine, în mod
simbolic, cu ocazia acestei aniversări, urmăm
exemplul Profesorului Ion Răducanu (1884–1964),
Rector al AISCI în perioada 1930–1940, punând

la dispoziție „date și păreri acelora cari, uneori
lipsiți de informațiuni exacte, n’au cunoscut nici
sforțările depuse, nici rezultatele obținute, printr’o
muncă modestă și tăcută, din partea profesorilor
și studenților noștri.” Și, revenind la Înștiințarea
Rectoratului ce însoțea apariția primului număr
al Revistei Cursurilor Academiei de Înalte Studii
Comerciale și Industriale, „aducem pe cale publică
viile noastre mulțumiri acelor cari se obligă să dea
un atât de frumos exemplu de muncă. Fără îndoială,
stundențimea […] va merita această osteneală
printr’o silință deosebită și printr’o conduită
exemplară.”
Vivat Academia!
A consemnat,
Dr. Simona Bușoi, Director Editura ASE

Gala Excelenței în Academia de Studii Economice din București
Academia de Studii Economice din București a
organizat în data de 22 noiembrie a.c., în Aula Magna,
cea de-a doua ediție a Galei Excelenței în ASE,
eveniment organizat sub semnul Centenarului Marii
Uniri, precum și a aniversării „Zilei economiștilor din
România” și a „Zilei universitarului economist”. Cu
această ocazie, ASE a premiat excelența în activitatea
cadrelor didactice, a studenților și a personalului
administrativ, precum și partenerii ASE din mediul
economic, social și de afaceri care susțin dezvoltarea
și modernizarea ASE. Evenimentul a fost deschis de
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a
precizat că dorește ca acest eveniment să devină o
tradiție în cadrul Academiei de Studii Economice din
București, prin implicarea pe care membrii comunității
o manifestă în toate domeniile din cadrul universității,
prin dorința de a premia activitățile de excepție ale
acestora. Gala Excelenței înseamnă încununarea
eforturilor, performanță, recunoaștere și apreciere
publică pentru cei care reușesc ca prin proiectele și
activitățile lor și prin rezultatele deosebite obținute să
contribuie la dezvoltarea prestigiului comunității ASE.

Premiile acordate au fost următoarele:
– Premiul de excelență pentru activitatea de
cercetare științifică – programe universitare de
masterat – Studentul Cătălin Marian Cucu;
– Premiul de excelență pentru activitatea de
cercetare ştiinţifică – programe universitare de
doctorat – Drd. Bogdan Cristian Chiripuci;
– Premiul de excelență „Cercetătorul anului” – prof.
univ. dr. Daniela Luminița Constantin
– Premiul de excelenţă „Cea mai bună echipă de
cercetare” – Echipa proiectului POC, „Parteneriate
pentru competitivitate în vederea transferului
de cunoștințe prin dezvoltarea unor modele
computaționale inovative pentru creșterea
economică și sustenabilitatea sectorului de afaceri
din România”;
– Premiul de excelenţă pentru rezultate deosebite
în cadrul unei mobilităţi Erasmus – Studenta Jessica
Rusnac;
– Premiul de excelenţă pentru susţinerea
internaţionalizării universităţii – Organizația AIESEC
Bucharest;

8. Ibidem, p. 3.
9. Revista Cursurilor Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, Anul 1, No. 1, 19 noiembrie 1913.
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– Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate
desfăşurată în cadrul universităţii - Doamna Viorica
Voicu;
– Premiul de excelenţă pentru anteprenoriat
studenţesc – Studenta Alexandra Ghiță;
– Premiul de excelenţă pentru susţinerea dezvoltării
ASE – Doamna Anca Vlad;
– Premiul de excelenţă pentru susţinerea dezvoltării
ASE – OMV Petrom;
– Premiul de excelenţă pentru activităţi culturale –
prof. univ. dr. Călin-Petrică Vegheș;
– Premiul de excelenţă pentru implicare în proiecte
sociale – Organizația Academia SpEranţei;
– Premiul de excelenţă pentru activitatea de
voluntariat – Studenta Andra Mecu;
– Premiul de excelenţă pentru spirit civic – Studentul
Ștefan Daniel Lefter.
Programul Galei a cuprins un recital de muzică
clasică al prestigiosului Solartis Quartet, compus
din violoniștii Simina Croitoru, Ana Maria Marian,

Daniel Vots și violoncelistul Andrei Nițescu și o serie
de momente artistice, susținute de Corul ASE, o
prezență dinamică la toate manifestările importante
ale universității și laureat al primei ediții a Galei
Excelenței în ASE.

Foto: Gala Excelenței Academiei de Studii Economice din București – prilej de recunoaștere și apreciere publică a implicării în dezvoltarea comunității ASE
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Sărbătorirea în ASE a
„Zilei universitarului economist” și a „Zilei economiștilor”
În zilele de 22 și 23 noiembrie a.c., cu ocazia „Zilei
universitarului economist” și a „Zilei economiștilor”,
Academia de Studii Economice din București a
derulat o serie de evenimente care să marcheze
aceste sărbători, organizate sub semnul Centenarului
Marii Uniri, în colaborare cu Asociația Facultăților de
Economie din România (AFER), Asociației Generale
a Economiștilor din România (AGER) și Societății
Române de Statistică (SRS).
Pe 22 noiembrie au avut loc Ședințele
Departamentelor AFER, urmate de Adunarea
Generală Festivă a AFER, în cadrul căreia a avut loc
Festivitatea de acordare a distincțiilor și a premiilor
speciale, pentru:
Excelenţă pentru întreaga activitate:
• Prof. univ. dr. Leonora Caciuc – Facultatea
de Economie și de Administrare a Afacerilor
(Universitatea de Vest din Timișoara); Prof. univ.
• dr. Alexandru Jivan – Facultatea de Economie și de
Administrare a Afacerilor (Universitatea de Vest din
Timișoara);
• Prof. univ. dr. Dumitru Oprea – Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor (Universitatea
„Al. Ioan Cuza” din Iași);
• Prof. univ. dr. Ion Verboncu – Facultatea de
Management (Academia de Studii Economice din
București).
Cea mai bună carte din domeniul economic:
• Luminiţa Chivu, Constantin Ciutacu, George
Georgescu (Institutul Național de Cercetări
Economice „Costin C. Kirițescu” din cadrul Academiei
Române), cu lucrarea: „Deindustrialization and
Reindustrialization in Romania. Economic Strategy
Challenges”;
• Gabriela Carmen Pascariu, Pedrosa Da Silva Duarte,
M.A. (Facultatea de Economie și Administrarea
https://www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria//

Afacerilor, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași),
cu lucrarea: „Core-Periphery Patterns Across the
European Union: Case Studies and Lessons from
Eastern and Southern Europe”;
• Gherghina Ştefan Cristian (Facultatea de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii
Economice din București), cu lucrarea: „Guvernanţa
corporativă şi valoarea întreprinderii”.
Excelenţă pentru sistematizarea teoretică a
relațiilor economice internaţionale și stimularea
pregătirii profesionale a studenților economiști:
• Gheorghe Hurduzeu, Luminița Nicolescu – coordonatori (Facultatea de Relații Economice Internaționale,
Academia de Studii Economice din București), cu
lucrarea: „Relații Economice Internaționale. Teorii,
strategii, politici, instrumente și studii de caz”.
Excelenţă pentru promovarea spiritului antreprenorial şi a valorilor europene:
• Alina Mihaela Dima – editor (Facultatea de
Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine,
Departamentul UNESCO pentru Administrarea
Afacerilor, Academia de Studii Economice din
București), cu lucrarea: „Doing Business in Europe.
Economic Integration Processes, Policies, and the
Business Environment”.
Excelenţă pentru cercetarea și abordarea teoretică
a tehnicilor și operațiunilor bancare pentru afaceri:
• Maria Alexandra Maassen (Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor,
Academia de Studii Economice din București), cu
lucrarea: „Internationales Betriebswirtschaftliches
Banking”.
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Excelenţă pentru promovarea formelor atractive
de consiliere și stimulare a dezvoltării profesionale
a oamenilor de afaceri din România:
• Marius Ioan Pantea (Facultatea de Economie și de
Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din
Timișoara), cu lucrarea: „Analiza economico-financiară
– Instrument al managementului întreprinderii”.
Cel mai bun articol publicat într-o revistă din
domeniul economic:
• Williams, Colin C.; Horodnic, Ioana Alexandra
(Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași), cu lucrarea:
„Evaluating the Illegal Employer Practice of UnderReporting Employees' Salaries”;
• Teodora Roman, Alexandru Maxim (Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea
„Al. Ioan Cuza” din Iași), cu lucrarea: „National
culture and higher education as pre-determining
factors of student entrepreneurship”;
• Corina Pelău, Nicolae Al. Pop (Facultatea de
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine,
Academia de Studii Economice din București), cu
lucrarea: „Implications for the energy policy derived
from the relation between the cultural dimensions
of Hofstede's model and the consumption of
renewable energies”.
În zilele de 22-23 noiembrie a.c. a avut loc „Forumul
Național al Economiștilor din România”. Tema
întâlnirii a fost „Unicitatea proiectului de țară –
condiție a eficienței și sustenabilității dezvoltării
economice și sociale a României”, fiind organizate
patru secțiuni: abordarea sistemică a obiectivelor
și valorilor social-economice; vectorii interni și
externi ai dezvoltării economice și sociale; interfața
economiei României cu globalizarea și integrarea;
modelul de perspectivă al economiei românești.
Sesiunea plenară din Aula Magna a fost deschisă de prof.
univ. dr. Nicolae Istudor, Rector al ASE și Președinte al
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Asociației Facultăților de Economie din România (AFER),
care s-a referit la importanța dezbaterii problemelor de
actualitate în cadrul forumului și la necesitatea asumării
oferirii de soluții de către economiști. Acad. Ioan Aurel
Pop, Președintele Academiei Române, a susținut
o prelegere despre semnificația anului Centenar
pentru poporul român. Evenimentul a continuat
cu prezentarea concluziilor dezbaterilor din cadrul
celor patru secțiuni ale Forumului, precum și mesaje
din partea organizatorilor și invitaților: prof. univ. dr.
Mircea Dumitru – Președinte în exercițiu Consorțiul
Universitaria, Rectorul Universității din București;
prof. univ. dr. Gheorghe Zaman – Președinte Asociația
Generală a Economiștilor din România (AGER); prof.
univ. dr. Constantin Anghelache – Prim-vicepreședinte
Societatea Română de Statistică (SRS); prof. univ. dr.
Pavel Năstase – Președinte Senatul Universitar ASE
București.
A consemnat,
Radu Petrariu, Director Executiv al Asociației
Facultăților de Economie din România

Foto: „Ziua universitarului economist” și „Ziua economiștilor” – sărbătorite în ASE
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UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
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UAIC a înființat un Centru de Învățare
pentru a reduce abandonul universitar
Începând cu primul semestru al anului universitar
2018–2019, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași funcționează Centrul de Învățare „Performanţă
Pas cu Pas!”. Inaugurat la data de 26 octombrie 2018,
Centrul de Învățare a fost înfiinţat printr-un proiect
competitiv al Ministerului Educației Naționale privind
Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi
pentru Universități – Centre de învăţare (SGCU-CI), cu
fonduri de la Banca Mondială, în valoare de 900.900
lei (aproximativ 200.000 de euro).
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Centrul este situat în Casa „Miclescu” din spatele
corpului B al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
fiind un spațiu special dedicat asigurării unor
condiții optime de studiu individual şi asistat, cu
precădere pentru studenții aflați în risc de abandon
sau de nepromovare, principalele scopuri fiind
continuarea studiilor şi îmbunătățirea performanței
educaționale, dar şi creşterea capacității studenților
de a depăşi situaţiile critice şi lacunele de cunoaştere
specifice domeniului de studiu pentru care au optat.

„Pe lângă obligaţia de a menţine, conform prevederilor
contractuale, aceasta structură operaţională pe o
durată de 5 ani de la finalizarea proiectului (până la
31.12.2025), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi are o motivaţie intrinsecă, dată de însăşi
nevoia de a acţiona profesionist, în vederea creşterii
ratei de promovare la nivel de ciclu de licenţă şi a
diminuării abandonului şcolar, măsuri pe care le
avem în vedere şi în Planul Strategic de Dezvoltare
Instituțională (PSDI) 2016–2020. Acest Centru este

https://www.unibuc.ro/newsletter-consortiul-universitaria//

necesar la nivelul instituţiei noastre şi suntem
convinşi că activităţile derulate aici vor contribui la
sporirea atractivităţii faţă de şcoală şi educaţie, cea
mai bună investiţie posibilă în lumea de astăzi”, a
declarat prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator
de Credite al UAIC
Centrul este dotat cu mijloace didactice moderne:
laptop-uri, videoproiector, tablă interactivă,
monitoare TV, bibliotecă ce conține cărți din toate
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domeniile de studiu, internet, mobilier adecvat, în
vederea derulării optime a activităţilor propuse:
cursuri de literație, prelegeri, dezbateri şi ateliere
de lucru pe diferite teme de interes (planificarea şi
organizarea muncii, lucrul în echipă, comunicare,
strategii de învăţare eficientă, managementul
timpului, dezvoltarea aptitudinilor de memorare
durabilă, managementul stresului, gestionarea
situaţiilor de criză etc.), consiliere, sesiuni de
coaching şi dezvoltare personală. De asemenea, se
propun întâlniri cu părinţii studenţilor sau sesiuni de
lucru la care vor participa cadre didactice, în vederea
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identificării şi aplicării celor mai eficiente strategii
de relaţionare cu studenţii, dar şi celor mai bune
metode de predare-evaluare în cadrul procesului
instructiv-educativ.
„Prin Centrul de Învăţare al Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi se va oferi studenților sprijin pentru
dezvoltarea abilităților de care au nevoie pentru
reuşită universitară. Analizând elementele critice care
conduc la nepromovare, putem identifica, concepe şi
aplica noi strategii şi instrumente de predare-învățareevaluare, în vederea creşterii calităţii şi atractivităţii

procesului instructiv-educativ. În stabilirea activităţilor
şi în organizarea Centrului am ţinut cont de punctele
de vedere şi de nevoile studenţilor şi ale cadrelor
didactice; oferta se va diversifica în timp, în funcţie
de experienţele din perioada realizării proiectului
şi de expectanţe. Studenţii vor beneficia constant
de sprijinul personalului academic universitar, de
implicarea studenţilor din anii mai mari, de psihologi
şi consilieri pentru a obţine sprijin calificat şi a putea
prelua exemple de reuşită, care să îi motiveze să
continue studiile”, a declarat lect. univ. dr. Bogdan
Constantin Neculau, coordonatorul Centrului
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Studenții vor fi asistați de tutori – cadre didactice
titulare la disciplinele unde s-a constatat un grad
ridicat de nepromovare, specialiști în coaching şi
dezvoltare personală, consilieri educaţionali şi de
carieră, psihologi studenți voluntari (din anii superiori
ai ciclului de licență, masteranzi, doctoranzi), membri
ai comunităţii Alumni și alţi actori din comunitate.
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Un reputat economist spaniol, Profesor de Onoare al UAIC
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
a acordat vineri, 2 noiembrie 2018, titlul de
Profesor de Onoare domnului Luis Antonio Palma
Martos, profesor dr. la Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din
Sevilla, Spania, cunoscut cercetător şi profesor în
domeniul Economiei Aplicate.
Profesorul Luis Antonio Palma Martos s-a născut
în Sevilla, la data de 22 februarie 1958. A absolvit
Facultatea de Economie din cadrul Universităţii din
Sevilla în anul 1981, iar în 1989 a susținut doctoratul
cu tema „Teoria economică, inovaţiile tehnologice
şi structurile pieţei”. Din anul 1984 și-a început
cariera universitară, lucrând pentru Universitatea
din Sevilla, Universitatea din Cádiz şi Centrul pentru
Studii Universitare „Ramón Areces” din cadrul
Universităţii UNED.
În anul 1990 a obținut titlul de profesor universitar,
din anul 1984 fiind membru al Facultăţii de Economie
şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii
din Sevilla.
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Profesorul Luis Antonio Palma Martos a publicat,
ca autor sau co-autor, peste 95 de lucrări ştiinţifice
în reviste şi jurnale academice de specialitate și a
prezentat mai mult de 65 de lucrări ştiinţifice la
congrese naţionale şi internaţionale.
Relevantă este și dimensiunea internațională a carierei
didactice și de cercetare a prof. Palma Martos, acesta
colaborând cu peste 20 de universităţi din SUA,
Germania, Polonia, Italia, Portugalia, Franţa, Belgia,
Slovacia, Columbia, România etc.
De-a lungul anilor, pe lângă activitatea de predare
și cercetare, prof. Luis Antonio Palma Martos a
ocupat și anumite funcţii de conducere în cadrul
Universităţii din Sevilla: Prodecan pe Relaţii
Internaţionale în cadrul Facultăţii de Economie şi
Administrarea Afacerilor din cadrul Universitaţii
din Sevilla, Preşedinte al Comitetului Academic
al Programului de Studii Doctorale, membru al
Comitetului Academic pentru Programul de Studii
Doctorale pentru Ştiinţe Economice, Sociale şi
Afaceri din cadrul aceleiași instituții etc.

A contribuit substanţial la dezvoltarea relaţiilor dintre
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a
Universității „Alexandru Ioan Cuza” şi Facultatea de
Economie de la Universitatea din Sevilla, sprijinind
în mod activ semnarea acordului Erasmus între cele
două facultăţile, în anul 2005.
De asemenea, prof. Luis Antonio Palma Martos
a sprijinit semnarea unui acord de cooperare
academică, științifică și culturală între Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iași și Universitatea din
Sevilla, în anul 2013.
Titlul de Profesor de Onoare a fost acordat de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi ca semn
al recunoaşterii meritelor deosebite în Economia
Aplicată, pentru succesele remarcabile în domeniul
Economiei culturii, Economiei europene, Politicii
Uniunii Europene în domeniul concurenţei, pentru
eforturile, demersurile şi contribuţiile substanţiale
şi susţinute la cunoaşterea ştiinţifică și pentru
rolul avut în dezvoltarea bunelor relaţii cu mediul
academic din Iaşi.
Din comisia de elaborare a memoriului pentru
acordarea distincţiei de Profesor de Onoare al UAIC
au făcut parte: Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI,
Ordonator de Credite, Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel
IANCU, Președinte al Senatului, Prof. univ. dr.
Dinu AIRINEI, Decan al Facultăţii de Economie
şi Administrarea Afacerilor, Prof. univ. dr. Ovidiu
STOICA, Director al Departamentului Finanțe,
Monedă și Administrație Publică, Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor și Conf. univ.
dr. Bogdan ZUGRAVU, Prodecan al Facultăţii de
Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
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Universitatea "Alexandru Ioan Cuza",
membră a unei Alianţe de Universităţi Europene
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de
universitățile Coimbra (Portugalia), Pavia (Italia), Poitiers
(Franța), Salamanca (Spania) și Turku (Finlanda), anunță
fondarea unui consorțiu care își va depune candidatura
pentru faza-pilot a Alianțelor de Universități Europene,
cu titulatura “European Campus of City Universities
(EC2U)”, ca urmare a publicării de către Agenția
Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a
Comisiei Europene, pe 24 octombrie 2018, a apelului la
candidaturi pentru Alianțe de Universități Europene din
cadrul Acțiunii – cheie 2 a programului Erasmus+.
Fondarea consorțiului, format din șase universități cu
tradiție îndelungată în educație și cercetare, angajate
atât în comunitatea academică internațională cât și
în comunitățile locale ale unor regiuni din Nordul,
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Sudul, Estul și Vestul Europei, survine după un an de
fructuoase discuții pregătitoare multilaterale, bazate pe
îndelungata cooperare academică a acestor instituții.
Acest consorțiu multi-cultural și plurilingv își propune să
potențeze contribuțiile individuale ale membrilor săi la
o Europă mai unită și mai puternică prin promovarea
valorilor europene și, în același timp, să contribuie la
integrarea deplină a acestor valori în viața cotidiană
a tuturor cetățenilor. Prin crearea Campusului său
European, consorțiul va putea dezvolta activități
comune sustenabile care vor adânci legătura dintre
educație, cercetare-inovare și componenta pentru
comunitate a misiunii academice.
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UNIVERSITATEA DE VEST
DIN TIMIȘOARA
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Universitatea de Vest din Timișoara a premiat excelența.
Gala Premiilor UVT și-a desemnat laureații ediției 2018
Onestitatea, profesionalismul și respectul reciproc
sunt baze sănătoase pentru orice instituție, cu atât
mai mult pentru o universitate, resursa umană fiind
cel mai de preț activ al său. Universitatea de Vest

din Timișoara a înțeles acest lucru și investește timp
și resurse în susținerea membrilor săi, conștientă
fiind că prestigiul ei depinde într-o foarte mare
măsură de aceștia. Astfel, instituția a organizat în

data de 24 noiembrie ediția cu numărul IV a Galei
Premiilor UVT, eveniment în cadrul căruia a oferit
un număr de 10 premii celor care au contribuit
în mod considerabil la dezvoltarea comunității
academice.
„La UVT recunoaștem meritele oamenilor care
ne fac cinste, care ne sprijină eforturile și simt că
pot contribui activ la viața Universității. Fiecare
dintre noi, deși suntem mici piese care fac întreg
angrenajul instituției să funcționeze, contăm, iar
succesul fiecăruia este privit ca un imbold pentru
toți ceilalți, de a se mobiliza, de a prinde curaj și de
a munci mai mult, pentru a obține propriul succes,
toate cu sprijinul instituțional al UVT. Gala Premiilor
Universității de Vest din Timișoara, aflată la a patra
ediție, este modul în care le mulțumim celor ce au
performat în anul care a trecut”, a spus rectorul
UVT, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.
S-au decernat șase premii în domeniile științelor,
artelor și sportului, două premii pentru contribuția
la implementarea politicilor Universității de Vest
și două pentru contribuția la creșterea prestigiului
UVT în plan național și internațional. Aceste
premii poartă numele unor personalități care au
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marcat istoria Universității, aducându-și aportul la
dezvoltarea culturii academice în partea de vest a
țării. Astfel, acordarea lor este o dublă recunoaștere
a meritelor – ale celor care dau numele premiilor,
pe de o parte, și ale celor cărora li se decernează,
pe de alta.
Premiul „Mircea ZĂGĂNESCU” pentru Științele
Naturii: conf. univ. dr. Paul Grăvilă
Premiul „Mihail GHERMĂNESCU” pentru Matematică și Informatică: conf. univ dr. Marc Eduard
Frȋncu
Premiul „Gabriela COLŢESCU” pentru Științe
Sociale și Politice: lect. univ. dr. Paul Sârbescu
Premiul „Dumitru MAREŞ” pentru Drept și Științe
Economice: prof. univ. dr. Bogdan Dima
Premiul „Eugen TODORAN” pentru Științe
Umaniste: conf. univ. dr. Claudiu Arieșan
Premiul „Aurel BREILEAN” pentru Arte și Sport:
conf. univ. dr. Cristian Daniel Sida
Premiul „Ioan CUREA” pentru Activitatea desfășurată în UVT: Gabriela Corb
Premiul „Sever BOCU” pentru Implicare Civică
și Socială: – ANOSR – Alianța Naționalӑ a
Organizațiilor Studențești din România
– Societatea Timișoara
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Premiul „Studentul Anului”: Mihnea Florin Vîlceanu
Premiul „Alumnus”: Silviu Orăvitzan
Gala Premiilor UVT a fost atât despre prezent și
viitor, cât și despre trecut. În cadrul evenimentului
au fost premiați și profesorii seniori ai Universității,
pentru aportul lor în creșterea valorii academice,
didactice și de cercetare: lect. univ. dr. Hariton
FLOREA (Facultatea de Arte și Design), prof. univ.
dr. Ionel CIUCANU (Facultatea de Chimie, Biologie,
Geografie), prof. univ. dr. Leonora CACIUC, lect.
univ. dr. Mihai Adrian STAN (Facultatea de Economie
și de Administrare a Afacerilor), prof. univ. dr.
Sorinel VOICU (Facultatea de Educație Fizică și
Sport), prof. univ. dr. Alexandru RUJA, prof. univ.
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dr. Richard SÂRBU (Facultatea de Litere, Istorie și
Teologie), prof. univ. dr. Felician ROȘCA (Facultatea
de Muzică și Teatru), prof. univ. dr. Ion DUMITRU,
Ccnf. univ. dr. Ioan PĂȘCUȚĂ (Facultatea de
Sociologie și Psihologie), prof. univ. dr. Lucică
IANCU (Facultatea de Științe Politice, Filosofie și
Științe ale Comunicării).

și Grafică din cadrul Facultății de Arte și Design.
Forma acestuia urmează conturul unui pisc,
inducând ideea ascensiunii, înălțării, performanței
și a durabilității. Prin forma sa prismatică, stabilă,
trofeul sugerează, totodată, puterea, putere a
cunoașterii, a spiritului.
Evenimentul a avut loc la Teatrul Național
Timișoara, reunind aproximativ 600 de membri ai
Universității și reprezentanți ai comunității locale.

Atmosfera de eleganță și experiența de înaltă
ținută a Galei au fost completate de momentele
artistice oferite de către studenții și profesorii
Facultății de Muzică și Teatru.
Trofeul acordat este un rezultat al colaborării
artiștilor profesori de la specializările Ceramică
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UVT a oferit liderului mondial la tenis titlul de
Doctor Honoris Causa „Beneficiorum Publicorum”

În demersul său de recunoaștere a valorilor României,
Universitatea de Vest din Timișoara a acordat, în data de
23 noiembrie, titlul de Doctor Honoris Causa sportivei
numărul 1 mondial în tenis, o adevărată personalitate
și un ambasador de prim rang al României în lume:
Simona Halep.
La cei 27 de ani ai săi, Simona Halep a devenit membru
onorific al UVT pentru rezultatele ei pe terenul de
tenis, pentru simbolul reușitei sale, pentru modelul
de carieră pe care îl propune noilor generații. Simona
a arătat că te poți naște în România, poți crește în
România și poți ajunge numărul 1 Mondial. Tot ea
ne demonstrează că avem modele, că nu suntem
condamnați să ni le construim din tăcerile istoriei mai
vechi sau mai recente.
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„Era normal ca Simona Halep să se alăture comunității
restrânse de personalități cărora universitatea
noastră le-a acordat titlu de Doctor Honoris Causa.
Recunoașterea valorilor României este un demers
continuu al universității noastre, unul care trebuie să
fie cu atât mai vizibil în anul Centenarului. Performanța
ei este de necontestat. La fel de important de remarcat
și cinstit este și drumul ei până la nivelul de numărul
1 mondial. Este un exemplu pentru tinerii României și
cel mai bun ambasador al țării noastre în lume. Asta,
repet, nu doar prin performanța în sine, ci și prin
perseverența și lupta sa continuă pentru a deveni cel
mai bun. Acordarea titlului va însemna și deschiderea
unor importante posibilități de colaborare în domeniul
sportului universitar”, a declarat rectorul UVT, prof. dr.
Marilen Gabriel Pirtea.

Titlul de Doctor Honoris Causa „Beneficiorum
Publicorum” este modalitatea prin care Universitatea
de Vest din Timișoara recunoaște public meritele și
contribuțiile majore la creșterea prestigiului României
în lume. Cariera sportivă strălucitoare, modul în care își
reprezintă țara pe toate continentele, exemplul pe care
îl oferă, acela al izbânzii prin sacrificiu, o recomandă
pe Simona Halep de ase alătura comunității noastre
academice. Astfel, apreciem toate realizările sportive
ale Simonei Halep, fiind onorați de prezența acesteia
în Timișoara și în rândurile noastre.
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Datorită interesului crescut și a unui public foarte
numeros, ceremonia, care a avut loc în Aula Magna
„Ioan Curea” a UVT, a fost transmisă live atât pe pagina
de Facebook a instituției, cât și pe un ecran imens
în holul principal al UVT. Fanii sportivei prezenți la
eveniment au avut ocazia de a-i adresa câteva cuvinte și
de a se fotografia, în cadrul sesiunii de autografe pe care
aceasta a acordat-o la final.
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Vizite de nivel înalt, dar și de suflet, la UVT

Luna noiembrie a adus la Universitatea de Vest din
Timișoara numeroase vizite ale unor personalități
din domeniul artistic, sportiv, dar și din zona
diplomației.

Timișoara a readus în fața publicului „Conferințele
UVT”, în data de 13 noiembrie, cu prelegerea
cunoscutului actor de teatru, cinema și televiziune
George Mihăiță – „Reconstituirea unei vieți”. One
man show & lansare de carte.

George Mihăiță: One man show & lansare de carte
Reluând seria de întâlniri cu personalități din
diferite arii de activitate, oameni cu experiențe
demne de împărtășit studenților, cât și întregii
comunități timișorene, Universitatea de Vest din
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Cu un număr impresionant de roluri pe scenele
teatrelor, cât și în zeci de filme, George Mihăiță
este unul dintre cei mai mari actori ai României.
Începând din anul 2000, acesta este directorul
Teatrului de Comedie din București.

„Ion Caramitru, Dan C. Mihăilescu, Mircea
Cărtărescu, Irina Margareta Nistor, Ileana
Mălăncioiu… sunt doar câteva dintre personalitățile
pe care «Conferințele UVT» le-a adus în fața
studenților și a timișorenilor. Sunt valori ale României,
iar unul dintre rolurile noastre ca Universitate
este să promovăm adevăratele exemple ale țării.
Reluăm seria cu o nouă conferință de excepție, fiind
o onoare să-l avem în mijlocul nostru pe îndrăgitul
actor George Mihăiță”, a spus rectorul UVT, prof. dr.
Marilen Gabriel Pirtea.
În cadrul evenimentului, a avut loc și lansarea
volumului „Reconstituirea unei vieţi”, al cărui titlu este
o aluzie la filmul în care a debutat George Mihăiţă,
„Reconstituirea”, realizat în 1968 de Lucian Pintilie.
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Legendă a rock-ului românesc, la UVT
O altă îndrăgită personalitate a vizitat Universitatea
de Vest din Timișoara, în data de 21 noiembrie. Ilie
Stepan, una dintre marile legende ale rock-ului
românesc, s-a întâlnit cu studenții și cu timișorenii,
tot în cadrul seriei „Conferințele UVT”, ocazie cu care
acesta și-a lansat volumul „Șapte zile, plus una”.
Compozitor, chitarist, instrumentist, orchestrator,
autor şi producător de muzică de teatru şi film,
dar şi de alte proiecte artistice, realizator de
radio şi televiziune, Ilie Stepan este fondatorul
grupului Pro Musica şi autorul unuia dintre cele
mai impresionante cântece ale revoluţiei române,
„Timişoara”.
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„Continuăm să promovăm adevăratele valori ale
țării. De această dată, în mijlocul nostru s-a aflat o
adevărată legendă a rock-ului românesc, un artist cu
a cărui muzică rezonează mulți dintre noi. Ilie Stepan
se alătură unui număr mare de personalități care
au venit în fața studenților și a timișorenilor, pentru
a împărtăși din experiența lor”, a spus rectorul UVT,
prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea.
Cadou special în anul Centenarului
În anul în care marcăm 100 de ani de la realizarea
statului unitar român, UVT împreună cu CECCAR
(Corpul Experților Contabili și Contabililor
Autorizați), a oferit un cadou special timișorenilor,
în spiritul valorilor și tradițiilor românești: concertul
îndrăgitului interpret de muzică populară, Nicolae
Furdui Iancu și a formației Crai Nou, care a avut
loc în data de 22 noiembrie, în Aula Magna „Ioan
Curea”.
Născut în satul Poiana din județul Alba, Nicolae
Furdui Iancu a debutat ca interpret la sfârșitul
anilor ’70, la Festivalul de Folclor din Drobeta
Turnu-Severin, unde a câștigat premiul I. În 1985
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a avut prima apariție televizată, în cadrul emisiunii
„Tezaur folcloric”, de la TVR. În același an, a câștigat
premiul I la Festivalul de Folclor „Steaua Dunării”
din Galați și a obținut, apoi, marele premiu la
concursul „Floarea din Grădină”. Iar în 1987 a
înființat grupul folcloric „Crai Nou”, alături de care
ne-a încântat în Aula Magna a UV.
„Nicolae Furdui Iancu întruchipează spiritul valorilor
românești. Este o bucurie să putem oferi, alături
de partenerii noștri de la CECCAR, acest cadou
timișorenilor, mai ales că ne aflăm în anul Centenarului
și în pragul sărbătoririi Zilei Naționale. Promovarea
adevăratelor valori este una dintre prioritățile noastre,
este un act de normalitate, prin care susținem
dezvoltarea corectă a societății noastre, prin care ne
propunem să arătăm încotro vrem să ne îndreptăm în
următorii 100 de ani”, a declarat rectorul UVT, prof. dr.
Marilen Gabriel Pirtea.

România organizează în perioada 22-23 noiembrie
conferința – Contabilitate și profesia contabilă
în anul Centenarului, iar seara ne bucurăm,
împreună, alături de un român autentic: Nicolae
Furdui Iancu. Aula Magna a Universității de Vest
din Timișoara va fi, pentru mulți dintre noi, o
revedere, într-un context deosebit, mai ales că
suntem în pragul sărbătoririi Zilei Naționale din
anul Centenarului”, a declarat prof. dr. Ovidiu
Constantin Bunget, președintele Consiliului filialei
CECCAR Timiș.
Ambasadori la UVT
În contextul deschiderii sale spre internaționalizare,
Universitatea de Vest din Timișoara a reluat seria

de conferințe „Ambasadori la UVT”, primind, în
luna noiembrie, vizitele a trei diplomați importanți,
cu scopul consolidării relațiilor dintre țări.
Așadar, am avut onoarea de a primi la UVT vizita
Excelenței Sale D-na. Isabel Rauscher, Ambasadorul
Austriei în România, vizită menită a intensifica
relaţiile și a crea noi oportunități, precum și pe cea
a E.S. Dl. Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite
ale Americii la București, ambii asistând, alături
de noi într-un moment de suflet, la ceremonia de
acordare a titlului DHC Simonei Halep.
Studenții și timișorenii au fost, de asemenea,
invitați vineri, 23 noiembrie, la prelegerea susținută
de către E.S. Dl. Cord Meier-Klodt, Ambasadorul

„Dincolo de a fi oameni ai cifrelor, profesioniștii
contabili au probabil cel mai nobil suflet, sensibili
la tot ceea ce este frumos și reprezentativ
pentru națiunea română. La Timișoara, Corpul
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
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Republicii Federale Germania în România, în cadrul
seriei de conferințe „Ambasadori la UVT”. Domnia
Sa a abordat tema „Securing Unity In Diversity:
Germany, Romania, Europe”.
Născut în 1958 la Hamburg, E.S. Dl. Cord MeierKlodt a urmat studii universitare de romanistică,
filozofie și pedagogie la Grenoble, Hamburg şi
Paris. În perioada 1990-1992, a ocupat funcția
de consilier politic pe Europa Centrală şi de Est în
Ministerul Federal al Afacerilor Externe, urmânduși cariera diplomatică în calitate de şef al secţiei
economice şi de presă, adjunct al şefului misiunii
în cadrul Consulatului General Sankt Petersburg.
Între 1995 și 1998 a deținut funcția de consilier
politic pe dezarmare şi securitate în cadrul
Reprezentanţei Permanente la ONU, New York.
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Domnia Sa a continuat parcursul diplomatic ca
și director adjunct al secţiei „Afaceri globale” în
Ministerul Federal al Afacerilor Externe, ca şef al
secţiei culturale în cadrul Ambasadei din Londra,
adjunct al şefului misiunii la Ambasada New Delhi,
Însărcinat pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia
Centrală în cadrul Ministerului Federal al Afacerilor
Externe. În 2016, a fost Reprezentantul Special al
Preşedinţiei (Germane) OSCE pentru procesul
de reglementare transnistreană, urmând ca din
data de 09.01.2017 să fie Ambasador al Republicii
Federale Germania la Bucureşti, calitate în care
am avut onoarea să-l primim la UVT.
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Material realizat de către
Direcţia Comunicare, Relații Publice și Marketing a Universității din București
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