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Eu cred că fiecare dintre noi are un vis pe care îl poartă în 

inima sa; o viziune interioară ce vorbeşte sufletului. Este 

motivul pentru care  ne-am născut. Ea trasează talentele şi 

darurile personale. Face apel la idealurile noastre cele mai 

înalte. Ne face să credem din nou în destin. Este legat 

inseparabil de scopul propriu în viaţă. Visul acesta este cel 

care ne împinge pe drumul spre realizări.  

 

(John C. Maxwell) 
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INTRODUCERE 

 
Fie-ţi milă de alţii: trăieşte frumos, învaţă mult, creează bine – trebuie 

să spui fiecărui om tânăr. Alţii au nevoie de împlinirea ta  

la fel de mult ca tine. (Constantin Noica) 

 

 

Omul, întocmai precum pomul, pentru a rodi, trebuie 

mai întâi să înflorească. Pe cât de frumoase şi multe sunt 

florile speranţei în primăvara tinereții, pe atât vor fi de 

bogate şi îmbietoare roadele sale în anotimpul dăruirii. Și la 

fel precum pentru pomii roditori fiecare floare este speranţa 

unui fruct, iar fiecare fruct dovada existenţei şi certitudinea 

perpetuării, întocmai sunt pentru ființa umană creatoare, 

visele şi faptele sale. Fiindcă într-adevăr, alături de Lucian 

Blaga trebuie să recunoaștem că „omul nu-i decât măsura 

unui drum de împlinit”. 

Ca o rază de speranţă trecem prin lume în mare grabă, 

luând cu noi doar amintirile, lăsând în urmă realizările 

împreună cu sacrificiul zidit la temelia lor şi înaintând 

mereu spre alte orizonturi la care destinul nostru visează 

neîntrerupt. Căci aceasta este condiţia umană: o speranţă 

hoinară însoţită de un vis îndrăzneţ cununate pe ascuns în 

Templul tainic al Înfăptuirii. Pentru că deși fiecare act de 

gândire/ reflecţie/ raţionare ne aduce aminte că existăm, 

totuși, numai urmele eforturilor noastre – în lumea materiei 

ori a spiritului – ne pot dovedi aceasta. 

Cartea aceasta este despre dovezi; despre dovezi și fapte, 

dar mai ales despre sutele de suflete care au jucat diverse 

roluri în marea piesă a destinului, pentru a da naștere la 

creații științifice, culturale, profesionale, utile lumii noastre.  
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Unii au ales să interpreteze rolul de discipol în marele 

atelier al devenirii creatorului de valori (studenți, masteranzi, 

doctoranzi, cercetători); alții rolul de maestru, tutore, ghid, 

călăuză (profesorii universitari, coordonatorii programelor de 

cercetare-dezvoltare-inovare sau creație culturală, experții din 

companii și instituții publice etc). Mulți au fost cei care au ales 

să sprijine prin alte tipuri de resurse necesare și de multe ori 

cel puțin la fel de valoroase, precum: bunuri, tehnologii, 

dotări, bani (din partea sponsorilor sau organizațiilor ce au 

oferit logistica necesară) sau chiar respect, afecțiune, dragoste, 

solidaritate (din partea părinților, fraților, prietenilor sau 

colegilor). Toate aceste ingrediente sunt parte din rețeta 

succesului și trăiniciei oricărei creații umane, alături desigur 

de efortul, pasiunea, devotamentul și sacrificiul de sine pus la 

temelia ei de către realizatorul însuși.  

Pentru că așa cum ne învață legenda Meșterului Manole, 

numai dacă ne dedicăm trup și suflet unei cauze, dacă 

punem întreaga noastră ființă la temelia operei (Ana fiind 

simbolul sufletului lui Manole) doar atunci rezultă o creație 

vie (după chipul și asemănarea noastră), valoroasă, capabilă 

să inspire și pe alții, precum și să producă rezultate utile în 

viețile lor și în destinul lumii. Și doar acest tip de proces 

este cel care ne amintește de adevărata noastră natură 

umană, aceea de creatori-ucenici, aflați în marele laborator 

al școlarizării vieții, prin care să deprindem arta de a deveni 

maeștri, așa cum înseși Divinitatea creează deopotrivă după 

propria imagine, dar și din dragoste pentru ființele cărora le 

este destinat rezultatul. La fel și noi oamenii, pas cu pas, ne 

descoperim propria identitate și originalitate, apoi învățăm 

să o transpunem în operele produse (și astfel ele devin 

creații vii), iar mai târziu descoperim că nu e suficient să ne 

contemplăm propriul chip în aceste opere, ci pentru a fi cu 

adevărat fericiți, trebuie să le dăm un țel și mai înalt, un 
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scop mult mai nobil: să le facem utile și valoroase pentru 

binele/ fericirea altora. Deci să le co-creăm adaptate la 

nevoile ființei și realității lor.  

Volumul de față este un omagiu adus tuturor participanților 

la acest proces de formare a ucenicilor-maeștri întru creație. 

Dar și o formulă de celebrare a Platformei „Valori Românești”, 

care are marele merit de a fi reușit să aducă împreună toate 

aceste forțe contributoare la generarea de soluții pentru 

progresul și binele lumii noastre.  

Deși Platforma „Valori Românești” nu e un model original 

(ne-am inspirat, atunci când am proiectat-o din exemple de 

elevatoare preluate din alte medii sociale ale lumii, mai 

avansate în domeniul sprijinirii valorilor, tinerilor, activităților 

creativ-inovatoare, a celui academic sau antreprenorial etc), 

totuși meritul principal al acesteia constă în felul în care a 

adaptat, la specificul normativ și cutumiar românesc, metodele 

preluate din alte spații. Oarecum simbolic exprimat, am reușit 

să punem cap-la-cap o multitudine de forțe generatoare ale 

progresului, care altfel cu greu s-ar fi reunit singure, întocmai 

precum lăutarii pricepuți de odinioară reușeau să strângă 

alături, în aceeași horă, animați de pasiunea jocului, oameni 

din contexte și stări sociale total diferite. Pătrunși de 

celebrarea bucuriei de a trăi, cuprinși de pasiunea jocului, toți 

aceștia reușesc astfel să transceandă condiția lumească, să iasă 

temporar din rolurile sociale deținute și să se unească trup și 

spirit, în extazul horei.  

Mărturisim că nu ne-a fost deloc ușor, pentru că așa cum o 

știe orice român nativ (și o arată marea majoritate a sudiilor 

de antropologie și psihologie socială despre societatea 

noastră) am avut, asemeni corăbierilor porniți în explorarea 

unor mări străine, de înfruntat multiple vânturi și valuri 
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potrivnice, derivate din mentalul nostru colectiv. Printre cele 

mai cunoscute și puternice, ce reprezintă totodată și 

principalii factori de blocaj al progresului poporului nostru 

(dovedite din păcate ca fiind o constantă istorică) ne-am lovit 

și noi de următoarele aspecte: 

- lipsa de încredere a tinerilor în propria persoană, 

valoare, capacitate și putere creatoare; 

- indicele scăzut al inițiativei individuale; 

- lipsa de solidaritate între oamenii în general, iar cel 

mai șocant este și cea dintre oamenii apropiați (colegi, 

prieteni, parteneri); 

- indiferența față de binele aproapelui precum și 

nepăsarea față de cauze mai generale ale bunului 

mers al vieții colective; 

- neîncrederea în valoarea tinerilor și în virtuțile tinereții 

(desigur, nu suntem singurul popor cu o astfel de optică, 

încă de pe vremea lui Aristotel adulții se plângeau de 

tineri, dovadă că nici ei nu au conștientizat suficient că 

tinerii sunt de fapt viitorul și progresul lumii); 

- slaba sau uneori totala lipsă de suport din partea 

apropiaților față de cei care prin destin și prin 

mecanismele normale ale instituțiilor sociale moderne 

(familia, școala etc) ar fi fost datori să ofere susținere 

morală, afectivă;  

- autoritarismul excesiv (de tipul: „nu învață puiul pe 

cioară”) manifestat deopotrivă de profesori cât și de 

părinți, combinat cu un excedent de paternalism și de 

forță brută specifică societăților tradiționaliste, ultra-

masculinizate în care orice virtute feminină (precum 

compasiunea, iertarea, solidaritatea, susținerea necon-

diționată, sacrificiul de sine pentru binele aproapelui 

etc.) sunt considerate slăbiciuni dacă nu chiar vicii. 
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Ne oprim aici cu radiografia forțelor potrivnice, pentru 

că scopul nu e să conturăm un portret negativ al societății 

noastre, ci doar să arătăm în ce mediu și condiții a trebuit să 

se nască Platforma „Valori Românești”, ceea ce face cu atât 

mai mare și mai nobil aportul tututor contributorilor despre 

care mărturisește prezentul volum. Iar acest aspect dorim să 

îl subliniem, ca să rămână înscris în istorie, alături de alte 

evenimente ale neamului nostru, faptul că dacă există o 

voință, există și o cale! Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, 

Mihai Viteazul (ca să amintim doar câțiva dintre cei ce au 

crezut în acest principiu) au arătat că dacă se lucrează 

corespunzător și adaptat cu el, poporul român este în stare 

de lucruri cel puțin la fel de mărețe, glorioase și valoroase 

precum alte popoare importante ale planetei.  

La un moment dat, echipa noastră administrativă a 

Platformei, mai în glumă mai în serios, am fost nevoiți să o 

rebotezăm (așa între noi), fiindcă dintr-un elevator (precum 

fusese proiectată) care să scoată puii de vulturi din cuștile 

de găini și să-i ajute să se ridice în marile înălțimi ale 

cerului cărora le sunt destinați prin natura și ființa lor, noi 

am ajuns să fim un fel de „spital de recuperare”: aproape 

fiecare tânăr din cei peste 200 care au parcurs diverse 

proceduri și au beneficiat de suportul Platformei, a trebuit 

prima dată scos din prăpăstiile psihice în care îl aruncase 

până atunci contextul vieții sociale.  

Păcatele enumerate anterior ale mentalului colectiv 

românesc produc traume extrem de grave generației tinere, 

cu atât mai profunde cu cât (spre deosebire de generația 

părinților sau bunicilor lor) tinerii de azi au posibilitatea de a 

compara între ele diversele tipuri de societăți, de medii – 

culturale, educațioanle, profesionale, familiale etc. – de pe 

întreaga planetă. Și dacă iau decizia să abandoneze cuibul 
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părintesc pentru că aici toți cred că ar trebui să fie doar găini 

de cușcă, sclave pentru produs ouă necesare restaurantului 

unor străini, ei bine, tinerii știu că ei sunt altceva. Sunt păsări 

libere fiecare cu natura și orizontul propriu, și orice îngrădire 

o consideră drept un abuz, un obstacol; iar cel ce o ridică (în 

mod conștient sau doar din nebăgare de seamă) este automat 

decăzut din toate drepturile naturale oferite de tradiție sau 

societate: de părinte, de frate, de învățător, de mentor, de 

prieten etc. Păsările libere se conduc după credința că ori 

zboară ori mor. Compromisul sclaviei nu este pentru sufletele 

puternice.  

Însă pe cât de tristă imaginea aceasta a sarcinii terapeutice 

pe care a trebuit să o joace Platforma (tristă pentru că ea ne 

relevă radiografia unei tumori sociale de fapt), pe atât de 

îmbucurător a fost faptul de a realiza cât de mulți oameni 

(în numele lor și al organizațiilor pe care le conduceau ori 

unde lucrau) s-au solidarizat cu echipa noastră înțelegând ei 

înșiși că doar așa putem asigura un viitor acestor tineri, dar și 

unul pentru societatea românească în întregime. Shimbarea 

în bine a lumii vine doar după ce am produs schimbarea 

noastră, a fiecăruia și a multora, iar acest lucru se face cu 

prioritate prin învățături și modele potrivite, iar apoi prin 

fapte concrete.  

Cartea de față este o mărturie despre modele, despre 

purtătorii de lumină care pot arăta o cale de urmat,  despre 

faptul că putem uni forțe creatoare împreună ca să genereze 

progres la nivelul ființei umane (în special al tinerei 

generații) și al structurilor societății, dându-le tinerilor 

motive și resurse să creeze după propria măiestrie și să 

ofere soluții lumii noastre, de aici de acasă, fără să plece în 

bejenie pe la alții în căutarea unor medii care să le ofere 

libertatea și respectul de a fi ei înșiși, precum și posibilitatea 
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de a dărui ceea ce sunt, lumii din jur, animați de dorința și 

conștiința de a crea binele acolo unde simt că pot și că au 

chemarea să o facă. 

Echipa Platformei „Valori Românești” (care momentan a 

ales să rămână anonimă deși a numărat în cele VIII sezoane 

de activitate, peste 35 de voluntari implicați în diverse faze, 

departamente și sarcini profesionale) mulțumește tuturor 

participanților care au făcut posibilă o astfel de clacă și horă 

în stil tradițional românesc, și vă invită pe dumneavostră, 

cititorii să descoperiți numele și faptele lor în paginile ce 

urmează, precum și să ducem mai departe împreună aceste 

exemple/ modele care să îi inspire și pe alții, în diverse 

domenii/ medii din societatea noastră.  

Pentru că de purtători ai torței, călăuze capabile să arate 

drumul în noapte pentru omenire, e nevoie în fiecare epocă; 

iar acum, în actuala perioadă a marii decăderi valorice 

planetare, mai mult ca niciodată.  

 

Vă dorim lectură plăcută! 

Cu toată dragostea,  

Echipa Platformei „Valori Românești”   
 

 

 

Onoare Purtătorilor de Lumină! 
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SECȚIUNEA I                                                         

PRESTIGIUL PLATFORMEI  

„VALORI ROMÂNEȘTI” 
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Omul, mult timp, s-a simţit a nu fi decât o păpuşă în viaţă, 

modelată de forţele economice, de forţele inconştientului, 

de forţele mediului. El a fost subjugat de persoane, 

instituţii, de teoriile ştiinţei psihologice. Dar el este pe cale 

de a-şi afirma în mod ferm o nouă declaraţie de 

independenţă. El se liberează de alibiul Nelibertăţii. El se 

alege pe sine angajându-se, într-o lume extrem de dificilă şi 

adesea tragică, să devină el însuşi, nu o păpuşă, nu un 

sclav, nu o maşină, ci Sinele său individual şi unic. 

 

 (Carl Rogers) 
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IDENTITATEA ȘI ACTIVITATEA PLATFORMEI 

„VALORI ROMÂNEȘTI” 
 

Dacă vrei să te bucuri de propria ta valoare,                                        

atunci conferă o valoare lumii! (Goethe) 
 

1. Definiție 

Nu merge acolo unde te duce cărarea. 

Du-te în schimb acolo unde nu e cărare şi lasă urme în spatele tău. 

(Ralph Waldo Emerson) 

 

Platforma „Valori Românești” reprezintă un set de 

programe de impact național ce are misiunea de a descoperi 

tineri de valoare din mediul educațional (universitar în 

special) românesc,  cărora să le ofere consiliere în 

alegerea  (pentru studiile, aplicațiile, practica profesională și 

cercetările lor școlare) unor subiecte cu cât mai mare 

impact  pentru societatea noastră (și pentru cariera lor) pe 

care să le realizeze în parteneriat cu profesorii, facultățile și 

școlile doctorale unde studiază precum și cu mediile 

aplicative (fabrici, laboratoare, ateliere, cabinete, clinici, 

ferme, centre, instituții publice de orice tip, românești sau 

străine) de la care să preia experiențe, informații, studii de 

caz, metode, strategii, modele (etc.) adaptate prezentului și 

realităților din mediul socio-economic românesc de așa 

natură încât rezultatul să fie util tuturor părților implicate: 

unității furnizoare, școlii, tânărului realizator. Apoi să 

valideze, certifice și acrediteze rezultatele obținute, pentru a 

fi credibile și legal accesibile pe piețele de profil, precum și 

să facilieze accederea tinerilor, în mod meritocratic și 

vocațional în pozițiile socio-profesionale cât mai înalte pe 

care le merită, de unde să aibă optimul de șanse (și resurse) 
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de a produce o schimbare pozitivă în societatea noastră 

precum și să atingă nivelul optim de împlinire și satisfacție 

proprie. 

În acest fel se pun în legătură directă cele trei mari forțe 

ale progresului social: 1) tinerii inovatori, 2) mediile 

aplicative de activitate din orice domeniu și 3) mediul 

educațional care preia și transmite mai departe realizările 

primilor doi factori, multiplicând profesioniștii creatori de 

bunăstare în lume. 

Din punct de vedere tehnic, Platforma „Valori Românești” 

reprezintă un pachet complex de programe cu statut 

comunitar (de suport, asistență, consiliere și într-ajutorare 

socio-profesională în carieră, destinate în special tinerilor 

din mediul educațional sau proaspeților absolvenți), care 

integrează și utilizează diverse tipuri, metode și strategii 

profesionale (științifice și aplicative) din gama următoare: 

1. marketing (profesional, cultural, academic, personal, 

comunitar/ social) 

2. branding (aferent muncii, experienței, operei și 

portofoliului), 

3. normative legislative, cutume și practici profesionale 

din diverse segmente socio-economice din România și 

din Occident aferente procedurilor de validare/ 

acreditare/ certificare (a persoanei, operei, muncii, 

experienței și expertizei), 

4. practici de management strategic de tipul „elevator” 

adaptat domeniului economic, educațional, profesional, 

cultural, social, antreprenorial și de carieră, 

5. proiectarea, dezvoltarea și managementul carierei, 

6. PR, imaginea de sine (personală, profesională) și 

promovarea directă pe baze meritocratice a persoanei 
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în rețelele de high-life potrivite ale societății actuale 

(rețele economice și de afaceri, culturale, diplomatice, 

instituționale, academice etc.). 

Platforma „Valori Românești” este fondată și coordonată de 

Multicultural Business Institute (https://mcb-institute.org),  

lansată în toamna anului 2016 în spațiul universitar din 

Cluj-Napoca și extinsă apoi în mediile universitare din alte 

orașe ale țării: București, Iași, Alba-Iulia, Sibiu, Suceava. 

 

2. Misiune 

Pomii roditori se recunosc după bogăţia florilor şi savoarea 

fructelor, iar oamenii după înălţimea aspiraţiilor  

şi profunzimea realizărilor. (Azir) 

Platforma „Valori Românești" s-a născut pentru a: 

 descoperi tineri de valoare din mediul educațional 

(universitar în special) românesc, pe care să îi consilieze în 

alegerea  (pentru studiile, aplicațiile, practica profesională și 

cercetările lor școlare) unor subiecte cu cât mai mare 

impact  pentru societatea noastră (și pentru cariera lor) pe care 

să le realizeze în parteneriat cu profesorii, facultățile și 

școlile doctorale unde studiază precum și cu mediile 

aplicative (fabrici, laboratoare, ateliere, cabinete, clinici, 

magazine, centre, instituții publice de orice tip, românești 

sau străine) de la care să preia experiențe, informații, studii de 

caz, metode, strategii, modele (etc.) adaptate prezentului și 

realităților din mediul socio-economic românesc, de așa 

natură încât să fie concomitent utile tuturor participanților:    

1) realizatorului proiectului/ aplicației (pentru carieră și 

https://mcb-institute.org/
https://mcb-institute.org/
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viață), 2) unității furnizoare a resurselor (pentru formarea 

unui potențial angajat, dar și pentru propria dezvoltare și 

parteneriatul cu mediul academic) și, respectiv 3) mediului 

școlar pentru diseminarea informației către ceilalți studenți, 

pentru ridicarea nivelului de performanță a curriculelor și 

pentru sporirea expertizei aplicative a cadrelor didactice.  

 facilita accesul tinerilor și facultăților la medii de 

expertiză cât mai înaltă (în care nu ar putea avea acces doar 

pe cont propriu sau față de care nu sunt construite punți de 

colaborare și transfer de resurse - umane, tehnologice, 

informaționale, materiale, financiare etc.), expertiză necesară 

realizării acestor proiecte sau stagiilor de calificare/ practică 

profesională și mai ales obținerii de rezultate superioare 

valoric și utilitar în special pentru mediile: socio-profesional, 

educațional, cultural, tehnico-științific din România. 

 acredita, valida, certifica și legitima produsele 

finale ale activității tinerilor (puse în special sub formă de 

cărți/ manuale/ ghiduri cu statut educațional, științific și 

profesional), astfel încât acestea să aibă dreptul, nivelul și 

calitatea de a fi receptate și utilizate în mediile educaționale 

(în calitate de curricule școlare, manuale, ghiduri, suporturi 

de curs) și în mediile socio-economice cărora le sunt 

destinate rezultatele și unde se află potențialii beneficiari 

(persoane, organizații, instituții, firme, ONG-uri etc.) 

 ajuta tinerii în ridicarea nivelului de dezvoltare 

profesională și personală, să îi îndrume în carieră și în 

viață, facilitând ajungerea lor în mod meritocratic și 

vocațional în pozițiile socio-profesionale cât mai înalte pe 

care le merită, de unde să aibă optimul de șanse (și resurse) 

de a produce o schimbare pozitivă în societatea noastră 

precum și să atingă nivelul optim de împlinire și satisfacție 

proprie. 
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3. Activitatea Platformei  

Fiecare om are un talent ce poate schimba faţa lumii  

dacă e folosit într-o măsură eficientă şi pozitivă. 

(Pete Smith) 

Platforma „Valori Românești” funcționează pe bază de Sezoane 

(intervale organizatorice) care se suprapun aproximativ peste un 

semestru universitar (ca întindere), dar nu sunt limitate doar la 

condițiile temporale, fiecare proiect înscris având propriul curs. 

Unele se pot finaliza în doar câteva săptămâni, altora le e 

necesar poate și 10-12 luni. 

3.1. Operațiunile principale ale Platformei 

 

A. Operațiuni destinate persoanei 

 

a) Proiectarea viziunii de dezvoltare și promovare 

profesională: constă într-un ansamblu de două sau mai 

multe sesiuni de consiliere care includ aspecte privind: 

- marketing și branding personal, profesional și academic 

- managementul carierei (inclusiv proiectarea strategiilor 

și planului de carieră) 

- realizarea CV-ului 

- marketingul și brandingul operei: determinarea procedurilor 

specifice de obținere a celor mai înalte nivele de acreditare/ 

validare/ recunoaștere profesională, academică, științifică, 

profesională (după caz și necesități) a operei în raport cu 

obiectivele de viitor ale autorului și mediile sociale, 

profesionale, economice unde dorește să acceadă 
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b) Procedura de validare profesională/ științifică/ 

academică a persoanei, experienței și valorii muncii, care 

constă în parcurgerea următoarelor etape procedurale: 

1. ședința de consiliere privind managementul carierei în 

cadrul căreia se vor identifica oportunitățile optime 

pentru realizarea programelor de internship, voluntariat 

sau practică profesională, pentru obținerea vechimii 

(profesionale sau științifice), realizarea expertizei și 

experienței de profil, cultivarea unui sistem de suport 

profesional și a unei rețele de promovare personală în 

mediile de carieră vizate pentru viitor 

2. realizarea dosarului personal privind documentația 

juridică și administrativ-profesională specifică 

3. obținerea suportului, asistenței și tutoriatului (coaching-

ului) din partea Multicultural Businss Institute și a 

rețelei lui de organizații și profesioniști, precum și 

implicarea efectivă a tânărului în realizarea activităților 

speficice cf. pct 1 de mai sus, pentru perioada 

vizată/ dorită. 

 

B. Operațiuni destinate programului 

 

1) Competiția de preselecție a programelor și a realizatorilor 

pentru sezonul respectiv (pentru situația în care un 

finanțator alocă resursele pentru un proiect cu o temă 

anume aleasă de el) 

2) Facilitarea interacțiunii cu mediile aplicative (de unde 

realizatorul va culege expertiza concretă pe care o va 

integra în programul propriu: medii de afaceri, medii 

comunitare, diverse sectoare profesionale, mediul 

instituțional public, mediul diplomatic etc. – românești 

sau străine) 



Amfitrionii progresului – omagiu purtătorilor de lumină  

 

31 
 

3) Facilitarea relației cu mediul academic (universitățile și 

institutele partenere) cu scopul integrării programului în 

agenda universitară și implicării tutoriatului experților 

acestui mediu pentru realizator și program, în vederea 

derulării următoarelor procese: 

a. rafinarea științifică a expertizei culese de realizator 

în forma brută din mediile aplicative de la faza 2);  

b. operarea transferului acestei expertize prelucrate 

către mediul educațional spre beneficiul prezentelor 

și viitoarelor generații de studenți preum și a sporirii 

valorii profesionale a curriculei școlare;  

c. validarea academică a muncii de cercetare-

dezvoltare-inovare precum și a rezultatelor 

realizatorului în cadrul programului.  

4) Organizarea și punerea în aplicare a strategiilor de 

asistență și suport oferit realizatorilor pe parcursul 

derulării programului (în mod personalizat pentru 

fiecare program și realizator în parte); 

5) Proiectarea și implementarea procedurilor sau 

campaniilor pentru obținerea resurselor financiare, 

tehnologice, logistice, materiale etc. necesare bunei 

derulări a programului (în mod personalizat pentru 

fiecare program și realizator în parte); 

6) Supravegherea întregului proces de derulare a 

programului cu scopul de a ajuta realizatorul și toate 

părțile implicate, în vederea obținerii unor rezultate 

finale cât mai valoroase și utile în societate precum și 

pentru îndeplinirea condițiilor solicitate de finanțatori. 

 

C. Operațiuni destinate rezultatelor finale ale programului – 

acestea presupun parcurgerea procedurilor de validare, 
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acreditare, atestare a rezultatelor și a realizatorilor programului, 

precum și a procedurilor privind protejarea și valorificarea 

drepturilor de proprietate intelectuală și industrială derivate din 

program. 

 

a) Procedurile de validare  și de branding al operei 

- depunerea diligențelor pentru obținerea de referințe 

științifice/ profesionale/ culturale (după caz) de la 

specialiștii acreditați (fără ca Institutul să garanteze 

obținerea referințelor sau unui anumit nivel al validării; 

acesta este dat evident de valoarea propriu-zisă a operei); 

- realizarea procedurii de validare, a dosarului specific 

și eliberarea certificatului de validare/ acreditare; 

- obținerea de prefețe și recenzii (de la specialiștii 

acreditați, colaboratori ai Institutului); 

- realizarea prezentării de autor (din partea departamentului 

de Marketing al Institutului); 

- realizarea de coperți personalizate; 

 

b) Editarea și publicarea operelor – care parcurge următoarele 

etape:  

1. corectare gramaticală și (la cerere, după caz) procesare 

stilistică a textului; 

2. traducere în, sau, din limba dorită de autor a materialului 

procesat (gramatical/ stilistic); 

3. editare în formatul dorit de carte conform standardelor 

profesionale și legale în domeniu, fie în versiune 

printată (format de hârtie), fie în versiune electronică pe 

CD (cu carcasă copertată, ca de carte, format A5 și cu 

fața CD-ului inscripționată personalizat). La cerere se 

poate genera și format online (de tipul site/ portal web 
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cu conținutul cărții – la care se pot adăuga alte 

materiale ale autorului precum și diverse elemente de 

marketing și branding aferente operei și autorului); 

4. realizarea procedurilor de validare și acreditare 

(culturală, profesională, academică – după caz) a operei 

rezultate, prin mecanismele permise de legislația, 

normativele și cutumele din societatea contemporană; 

5. realizarea proceselor de branding și marketing al 

operei, prin proceduri de tipul: obținere de prefețe, 

recenzii, referințe, recomandări – referitoare la operă 

și autor – de la personalități de prestigiu din domeniu; 

6. realizarea designului coperților și altor materiale 

grafice aferente (afișe, postere, bannere, fluturași 

etc.), introducerea elementelor de validare/ acreditare, 

a elementelor de imagine și brand și alte asemenea; 

7. publicarea materialelor rezultate (articole/ cărți) pe 

site-ul Multicultural Business Instiute precum și pe 

site-ul Platformei „Valori Românești”; 

8. tipărirea în format de hârtie și/sau electronic a cărții/ 

cărților astfel rezultate și acreditate, la editura cea mai 

potrivită (conform standardelor de acreditare și 

brandului editurii în raport cu preferințele autorului) 

alese din rețeaua de edituri partenere ale Multicultural 

Business Institute. 

 

c) Înregistrarea în patrimoniul național și promovarea 

operei către mediile destinate 

- distribuirea materialelor rezultate (articole, cărți) către 

mediile sociale, culturale, economice, educaționale, 

comunitare (etc.) cărora informațiile cuprinse în acestea 

le pot fi de cel mai mare folos; 
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- înregistrarea cărților în patrimoniul cultural național 

(prin depunere la Biblioteca Națională, precum și în 

biblioteci școlare, universitare, județene); 

- organizarea, la cerere, a unei expoziții publice de 

promovare a mesajului invitatului, a cărții/ cărților 

rezultate, proiectului și susținătorilor acestuia (parteneri, 

sponsori etc.);  

- organizarea, la cerere, a unui eveniment de tipul 

lansare de carte cu dezbatere publică mediatizată, cu 

invitați de prestigiu;  

- în condiții de excepție și resurse financiare sau 

logistice disponibile, la opțiunea autorului se poate 

organiza caravană națională de promovare a cărții, a 

autorului și a mesajelor acestora, destinate societății 

noastre, precum și după caz, participarea la expoziții 

sau evenimente publice organizate de terțe entități, 

care au legătură cu subiectele abordate în carte/cărți 

și care pot fi canale de promovare și diseminare 

către publicul țintă și grupurile sociale destinatare a 

valorii învățăturilor cuprinse în acele volume. 

 

3.2. Fazele desfășurării platformei în cadrul unui sezon 

 

1. Competiția de preselecție a programelor și a realizatorilor 

pentru sezonul respectiv; 

2. Facilitarea interacțiunii cu mediile aplicative (de unde 

realizatorul va culege expertiza concretă pe care o va 

integra în programul propriu: medii de afaceri, medii 

comunitare, diverse sectoare profesionale, mediul 

instituțional public, mediul diplomatic etc. – românești 

sau străine) 
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3. Facilitarea relației cu mediul academic (universitățile și 

institutele partenere) cu scopul integrării programului în 

agenda universitară și implicării tutoriatului experților 

acestui mediu pentru realizator și program, în vederea 

derulării următoarelor procese: 

a. rafinarea științifică a expertizei culese de realizator 

în forma brută din mediile aplicative de la faza 2);  

b. operarea transferului acestei expertize prelucrate 

către mediul educațional spre beneficiul prezentelor 

și viitoarelor generații de studenți precum și a sporirii 

valorii profesionale a curriculei școlare;  

c. validarea academică a muncii de cercetare-dezvoltare-

inovare precum și a rezultatelor realizatorului în 

cadrul programului;  

 

4. Organizarea și punerea în aplicare a strategiilor de 

asistență și suport oferit realizatorilor pe parcursul 

derulării programului (în mod personalizat pentru 

fiecare program și realizator în parte); 

5. Proiectarea și implementarea procedurilor sau campaniilor 

pentru obținerea resurselor financiare, tehnologice, 

logistice, materiale etc. necesare bunei derulări a 

programului (în mod personalizat pentru fiecare program și 

realizator în parte); 

6. Supravegherea întregului proces de derulare a 

programului cu scopul de a ajuta realizatorul și toate 

părțile implicate, în vederea obținerii unor rezultate 

finale cât mai valoroase și utile în societate precum și 

pentru îndeplinirea condițiilor solicitate de finanțatori; 

7. Parcurgerea procedurilor de validare, acreditare, 

atestare a rezultatelor și a realizatorilor programului, 
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precum și a procedurilor privind protejarea și valorificarea 

drepturilor de proprietate intelectuală și industrială 

derivate din program; 

8. Promovarea realizatorilor și a rezultatelor programelor 

– prin câteva etape ierarhizate pe următoarele nivele: 

9. Publicarea rezultatelor sub formă de carte (tipărită sau 

în format electronic, pe CD-ROM); 

10. Organizarea de evenimente mediatizate de tipul:   

 lansare de carte cu participanți din mediile high-life 

(ale domenilor: business, diplomatic, academic, cultural) 

și a mass-mediei; 

 dezbatere publică pe tema programului și teme 

conexe de interes major cu participanți de top din 

rețelele naționale și internaționale ale Institutului; 

 conferințe, simpozioane;  

 galerii, vernisaje;  

 expoziții, saloane; 

 caravane de promovare.  

11.  Gale publice festive (la finele fiecărui sezon al platformei de 

3 ori pe an) de celebrare a valorilor și onorare a susținătorilor 

(finanțatori, sponsori, părinți, profesori, universități etc.) cu 

participarea reprezentanților de top ai mediului diplomatic, 

business, administrativ, educațional și comunitar, român și 

străin. 
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3.3. Fluxul operațiunilor de la manuscris la carte, în cadrul 

Programului Editorial al Platformei „Valori Românești” 

 

 

  

 



Amfitrionii progresului – omagiu purtătorilor de lumină  

 

38 
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Pentru ca oamenii să se recunoască în cărţile şi manualele 

despre ei ar fi necesar ca autorii lor să analizeze riguros în 

primul rând faptele din realitatea social-umană înconjurătoare, 

să nu mai pună între oameni şi viaţa lor reală perdelele de 

catifea ale propoziţiilor majestuoase. Cercetarea şi cunoaşterea 

ştiinţifică nu e un scop în sine, ci un mijloc eficient pentru 

îmbunătăţirea continuă a condiţiei umane, colective şi 

individuale, de ameliorare a vieţii cotidiene a marilor 

grupuri de oameni, de ridicare a nivelului lor de înţelegere 

şi utilizare conştientă a legilor obiective de dezvoltare a 

naturii şi societăţii.  

 

(Petru Pânzaru) 
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BENEFICIILE OFERITE DE PLATFORMĂ 

 

O lucrare nu este viabilă fără o viziune adânc ancorată în viaţa 

personală a cercetătorului, depăşind în acelaşi timp limitele 

individualităţii sale. Pare paradoxal, dar aşa este: cu cât o operă este 

mai personală, mai adânc trăită, cu atât mai mult ea întrece sfera 

intereselor subiective ale autorului și deci, cu atât mai mult                      

ea se cere dăruită altora. (Vasile Pavelcu) 

 

Fiind un cadru complex, destinat a uni eforturile, pasiunile, 

expertiza și instrumentele celor trei mari forțe de progres 

social – inovatorii și viitorii profesioniști (în special tinerii), 

unitățile de activitate din orice domeniu (și desigur 

profesioniștii din interiorul acestora) și, respectiv mediul 

educațional de calificare profesională – Platforma „Valori 

Românești” oferă pachete de beneficii pentru fiecare dintre 

categoriile implicate în mod direct în acest proces.  

 

1. Pentru student/ masterand/ doctorand/ cercetător 

independent/ sau proaspăt absolvent de facultate 

Când un tânăr creşte frumos, iese parcă din strâmbătate 

 o lume întreagă. (Constantin  Noica) 

Aplicanții pot beneficia de mai multe oportunități: 

1. Recunoașterea vechimii profesionale și/sau cultural-

artistice pentru munca derulată în cadrul proiectelor sau 

programelor, atestată de către Multicultural Business 

Institute (cu sau fără co-participarea facultății/ universității 

unde studiază sau instituției/ organizației angajatoare) pe 

baza legislației române în vigoare; 
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2. Posibilitatea dobândirii statutului academic (ca profesionist 

în cercetare-dezvoltare-inovare) precum și atestarea vechimii 

academice (pentru munca derulată în cadrul proiectului) ca 

participant la procese de cercetare-dezvoltare-inovare, vechime 

recunoscută (național și internațional) atât în mediul privat cât și 

în cel al instituțiilor publice; 

3. Acreditarea profesională și/sau academică (după caz) a 

rezultatelor obținute în concret în cadrul proiectului, acestea 

rămânând în continuare la „mapa de palmares” a beneficiarului, 

ce va atesta valoarea lui ca profesionist oriunde s-ar duce; 

4. Publicarea operelor proprii (articole, lucrări de licență/ 

disertațe/ doctorat) la editurile din rețeaua de parteneri ai 

programului; 

5. Obținerea de calificări profesionale sau seturi de cunoștințe/ 

competențe (în afara celor oferite de facultate) recunoscute pe 

piața muncii și utile deopotrivă la angajare cât și la promovarea 

în carieră sau grade profesionale; 

6. Consiliere/ asistență privind proiectarea și managementul 

carierei, marketing personal și marketingul valorii (muncii 

și creațiilor proprii); 

7. Obținerea unui statut superior profesional și social, 

precum și a unei alte cote de piață valorice, fapt care va 

crea apoi multiple alte beneficii, deopotrivă subiective 

(stimă de sine, autovalorizare, putere mai mare de realizare 

a obiectivelor și obținere a succesului etc.) precum și 

beneficii obiective: locuri de muncă, poziții superioare în 

organizație/ firmă/ instituție sau carieră, recompense 

financiare și materiale superioare etc.; 
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8. Posibilitatea de a alege în mod vocațional și pe criterii 

de pasiune implicarea în procesul de educație aferent 

disciplinei alese, ceea ce va duce la un grad sporit de 

educabilizare/ profesionalizare a acestuia; 

9. Opțiunea pentru a realiza în cadrul examenului un proiect 

în care se regăsește în totalitate, dar un proiect viu, obținut 

din interacțiunea cu profesioniști reali din lumea concretă 

a mediului socio-economic și profesional în care acesta 

activează; 

10. Cultivarea de relații personale și eventual rețele de 

intercunoaștere și investire de încredere reciprocă cu lumea 

high-life a profesioniștilor, finanțatorilor, investitorilor, 

academicienilor (etc.) ce ulterior îi vor folosi în mod enorm 

în cariera sa, dar și în susținerea lui ca profesionist creator 

de valori superioare pentru beneficiul comunității, fie în 

țară, fie în străinătate, oriunde acesta decide că dorește să își 

continue studiile, cariera sau să realizeze profesiunea și 

vocația în viață; 

11. Posibilitatea de a se transforma în factor de educație și 

contributor la calificarea profesională de nivel superior a 

colegilor, prin aducerea expertizei preluate de la practicienii 

de top, fie prin intermediul proiectului propriu (care rămâne 

în palmaresul catedrei și poate fi distribuit tuturor 

studenților univesității), fie prin facilitarea interacțiunii vii, 

reale dintre acești experți și restul colegilor de la acea 

grupă/ facultate/ departament; 

12. Deschiderea apetitului pentru inovație (și a încrederii 

personale în propriile capacități creatoare), pentru a gândi 

mare și pentru a se implica profund în lucrurile care îl 
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pasionează personal și profesional. În urma unui prim astfel 

de proiect, studentul poate continua același algoritm, 

venind cu alte idei poate cu mult mai valoroase și 

productive și la alte discipline (cu sau fără contribuția 

Institutului nostru), fie în parteneriat sau susținut de 

facultate/ departament/ universitate, fie pe cont propriu, 

susținut de investitorii, profesioniștii sau ceilalți factori de 

expertiză din mediul aplicativ care doresc să se implice în 

procesele de dezvoltare profesională/calificare de nivel 

superior a studentului/cercetătorului sau de finanțare/suport 

a antreprizelor personale create de acesta. 

 

2. Pentru cadrul didactic și pentru interesul facultății/ 

catedrei 

Cel mai mare bine pe care îl poţi fac altor persoane nu este doar a 

împărţi cu ei bogăţiile tale, ci şi de a le descoperi pentru ei pe ale lor. 

Benjamin Disraeli 

În egală măsură, programul aduce beneficii profesionale și 

cadrelor didactice coparticipante și mediului academic în general: 

1. Îmbogățirea expertizei curriculei proprii prin aportul 

direct și nemediat de know-how adus prin intermediul 

studenților de profesioniștii high-life; 

2. Dezvoltarea propriei curricule prin integrarea unor 

câmpuri complementare de know-how și expertiză, adusă prin 

paleta largă de profesioniști implicați în proiectele 

studenților; în felul acesta, într-o lume globalizată, multipolară 

și de o complexitate uriașă, curriculumul însuși poate deveni 

un adevărat ghid pentru viitorul profesionist (astăzi student) în 

a rezolva probleme ce necesită o viziune integratoare; 



Amfitrionii progresului – omagiu purtătorilor de lumină  

 

45 
 

3. Continuarea procesului de atragere și implicare a 

profesioniștilor aduși astfel de studenți către mediul școlar, 

prin fidelizarea relațiilor cu aceștia, prin constituirea unei 

rețele proprii (aferente catedrei sau disciplinei) de susținători 

care vor fi implicați și în viitoare proiecte imaginate de 

studenți sau de catedră - deopotrivă proiecte academice și 

profesionale, cât și proiecte direct antreprenoriale; 

4. Obținerea unei baze de date largi cu soluții la 

problemele locale ale mediului în care activează deopotrivă 

universitatea cât și viitorii absolvenți ai acesteia, fapt care 

va contribui la îmbunătățirea standardelor curriculelor și 

profesioniștilor pregătiți de acea instituție; 

5. Oportunitățile de care beneficiază studentul la punctele 1-7 

de mai sus pot fi atestate și în beneficiul cadrului didactic, lucru 

extrem de valoros și util pentru cariera națională și 

internațională, atât în domeniul academic, precum și în 

credibilizarea acestuia în mediul practic profesional din lumea 

high-life-ului național și în special mondial. 

 

3. Pentru profesioniștii din firme/ instituții/ organizații 

implicați în programe, în calitate de furnizori de expertiză 

tehnică, profesională, științifică, cultural-artistică 

Fiecare persoană pe care o întâlnim în viaţă ştie ceva ce noi nu ştim. 

Să învăţăm de la ea.(William Ward) 

1. Certificarea calității de tutuore/ mentor/ instructor (și alte 

asemenea după caz) pentru furnizorii sesiunilor de instruire, 

consiliere, ghidare, sau orice altă formă prin care se predau 

cunoștințe și experiență către tinerii din programe; 



Amfitrionii progresului – omagiu purtătorilor de lumină  

 

46 
 

2. Obținerea calității certificate profesional de manager de 

program de instruire/ formare profesională; 

3. Obținerea calității certificate de manager de program de 

cercetare-dezvoltare-inovare sau creație artistică după caz; 

4. Recunoașterea și atestarea vechimii profesionale în 

funcțiile/ pozițiile de mai sus; 

5. Posibilitatea recunoașterii în portofoliul/ palmaresul 

propriu a rezultatelor produse de tineri ca urmare a aportului 

propriu specialistului, precum și acreditarea lor profesională, 

științifică, tehnică sau culturală, după caz; 

6. Calitatea de autor sau co-autor al unor materiale 

profesionale, educaționale ori științifico-tehnice rezultate 

de pe urma activităților derulate în sprijinul programelor 

tinerilor tutelați, precum și acreditarea acestora la cotații 

valorice superioare (științifică, profesională, academică sau 

culturală); 

7. Publicarea și promovarea cărților proprii rezultate la 

punctul anterior, precum și promovarea acestora prin 

evenimente de tipul: lansări de carte, conferințe, dezbateri 

televizate, expoziții, gale de celebrare de tip eveniment 

public high-life; 

8. Obținerea titlului de „Furnizor de expertiză educațională” 

ce va fi onorat ca atare și promovat în mediul public; 

9. Posibilitatea de a descoperi tineri valoroși pe care să îi 

rețină în echipele sale de lucru/ proiecte, în departamentul 

sau la firma proprie ori la care este angajat. 
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4. Pentru Compania/Organizația/ Instituția partener  

Ca splendoare şi dimensiune creşterea unui om este preocuparea de 

căpetenie a lumii. (Erasmus de Rotterdam) 

1. Certificarea contribuției la ridicarea nivelului de calificare 

profesională a tinerilor din mediul universitar, la îmbunătățirea 

calității curriculelor școlare precum și la progresul științific al 

unor domenii de impact pentru societate; 

2. Certificarea rolului și statutului de organizație direct 

implicată în procesele de ridicare a nivelului de calitate a 

vieții în mediul comunitar local și național; 

3. Promovarea tuturor acestor calități certificate deopotrivă în 

societate, precum și în diverse medii profesionale, academice 

sau diplomatice, prin evenimente mediatizate sau alte tipuri și 

strategii de interes și impact; 

4. Posibilitatea de formare a unui tânăr pasionat de 

domeniul propriu de activitate încă de la început, coordonând 

evoluția acestuia pentru a rezulta un viitor angajat implicat 

și calificat pentru bunul mers al firmei; 

5. Sporirea în mod direct a imaginii, impactului și valorii 

Companiei/ Instituției în comunitate, ce pot fi valorificate în 

campaniile de publicitate, CSR (Responsabilitate Socială 

Corporativă), politici de marketing etc.; 

6. Oportunitatea de a cunoaște și a forma relații profesionale cu 

reprezentanții din mediile de afaceri, diplomatice, academice, 

culturale (românești și străine susținătoare) din rețeaua 

Institutului prin dezvoltarea de parteneriate interdis-ciplinare; 
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7. Obținerea calității certificate de susținător al tinerei generații 

de valori umane; 

8. Posibilitatea de a include în program (la cerere) alte 

elemente (acțiuni, evenimente, strategii de realizare ori 

dezvoltare, studii sau tendințe, modalități de diseminare a 

rezultatelor în comunitate, profesionişti şi personalităţi) ce 

ar putea fi de interes pentru imaginea organizațională și 

socială a firmei Dvs. sau pentru interesele sale economice; 

9. Integrarea în programe (la cererea Dvs.) și respectiv 

aducerea alături în calitate de parteneri/ suporteri a unor 

persoane fizice și organizații/ instituții reprezentative din 

următoarele medii: mediul academic (Academia Română și 

institute de cercetare); mediul universitar; mass-media; 

organizații comunitare și instituții ale administrației publice de 

profil; mediul de tineret (studenți și organizații studențești), 

organizații de afaceri etc.; 

10. Recunoștiință publică manifestată față de societate în 

cadrul tuturor evenimentelor de celebrare a valorilor și 

totodată de onorare a celor care au contribuit la realizarea lor; 

11. Publicitate pe site-urile Platformei „Valori Românești”, 

pe site-ul Institutului și în rețelele sale sociale online. 

Aceste elemente sunt cu titlu de exemplu general, bazat pe 

experiența fondatorilor privind necesarul de nevoi ale celor 

4 categorii implicate. Dar în mod practic, pentru fiecare 

participant se analizează, evaluează, proiectează și imple-

mentează instrumente, strategii și modalități efective de 

acțiune, în mod personalizat adaptate nevoilor proprii în 

armonie cu ale celorlalți factori co-implicați în proces.  
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Să privim omul ca om, iar relaţia sa cu lumea ca pe o relaţie 

umană; şi atunci nu poţi schimba iubirea decât pe iubire, 

încrederea pe încredere ş.a.m.d. Dacă  vrei să te bucuri de 

artă, trebuie să fi instruit în domeniul artei. Dacă vrei să ai 

influenţă asupra altora, trebuie să fi o persoană cu influenţă 

cu adevărat stimulatoare şi promovatoare asupra altor 

oameni. Oricare din relaţiile tale cu omul sau cu natura 

trebuie să fie o expresie definită a adevăratei tale vieţi 

individuale, corespunzătoare obiectivului dorinţei tale.  

Dacă iubeşti fără să generezi iubire, adică dacă iubirea ta 

ca atare nu produce iubire, dacă prin mijlocirea unei 

exprimări a vieţii ca persoană ce iubeşte nu te transformă 

într-o persoană iubită, atunci iubirea ta este impotentă, este 

o nefericire. 

 

(Karl Marx) 
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SERII  EDITORIALE. DOMENII DE SPECIALITATE 

 

Pentru a trăi o viaţă superioară, cu adevărat umană, omul trebuie să 

ştie care îi este condiţia, cine şi cum este situat el în lume. Suntem în 

faţa unor obligaţii intelectuale şi morale care nu rareori depăşesc 

puterile noastre de discernământ. Pentru fiecare pas înainte este nevoie 

de mare efort de cunoaştere dublat de o riguroasă practică a 

înţelepciunii şi virtuţii. (Ernest Bernea) 

 

În cadrul Programului Editorial al Platformei „Valori 

Românești”, cu sprijinul și expertiza profesioniștilor din 

cadrul Editurilor Partenere, am dezvoltat următoarele 17 

serii editoriale 

1. Economie și Mediul de Afaceri 

2. Juridic 

3. Guvernământ și Administraţie 

4. Istorie-Civilizaţii-Tradiţii 

5. Politică și Relaţii Internaţionale 

6. Cultural-Artistic 

7. Dezvoltare Comunitară (cu subseria Sociologie) 

8. Dezvoltare Umană (cu subseriile: Psihologie, 

Antropologie, Etică) 

9. Spiritualitate 

10. Multiculturalism 

11. Ştiinţele naturii (cu subseriile: Biologie, Geografie, 

Chimie, Fizică) 

12. Ecologie și Dezvoltare Durabilă 
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13. Agricultură şi Sustenabilitate 

14. Wellness şi Știinţele Nutriţiei 

15. Medicală 

16. Știință și Tehnică 

17. Turism-Călătorii-Explorări 

Domeniile de specialitate ale operelor publicate până acum 

sunt următoarele:  

Agricultură și alimentație 

Antreprenoriat economic 

Antreprenoriat social 

Antropologie 

Biologie 

Criminologie  

Călătorii/ Explorări 

Dezvoltare personală 

Ecologie și protecția 

mediului 

Economie  

Etnologie, tradiții 

Feminism  

Filosofie, etică, morală 

Geografie 

Informatică 

Istorie 

Jurnalism 

Lingvistică 

Literatură 

Management  

Matematică 

Medicină  

Multiculturalism 

Psihologie și 

psihoterapie 

Relații internaționale 

Sociologie 

Spiritualitate 

Științe juridice 

Științe politice și 

administrative 

Științele comunicării  

Științele educației 

Studii de securitate 

Teatru  

Teologie 

Turism 
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Fiecare om are anumite idealuri care îi orientează străduinţa şi 

judecata. În acest sens, plăcerea şi fericirea nu mi-au apărut 

niciodată ca scopuri în sine (numesc această bază etică idealul 

turmei de porci). Idealurile mele care m-au călăuzit şi mi-au 

dat curajul de a înfrunta greutăţile vieţii au fost binele, 

frumosul şi adevărul. Fără sentimentul acordului cu cei care 

gândesc la fel, fără îndeletnicirea cu ceea ce este obiectiv, cu 

ceea ce rămâne întotdeauna de neatins pe tărâmul artei şi al 

cercetării ştiinţifice, viaţa mi s-ar părea goală. Ţelurile banale 

ale străduinţelor omeneşti, proprietate, succes exterior, lux, mi 

s-au părut din tinereţe demne de dispreţ.  

 

(Albert Einstein) 
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PALMARES AL PLATFORMEI „VALORI 

ROMÂNEȘTI” ÎN PERIOADA 2016-2020 

Nu uita că Dumnezeu te-a trimis pe lume să-l înlocuieşti, să dai sensuri, 

să creezi, să duci începutul său înainte. (Constantin Noica)  

 

O vorbă din înțelepciunea populară spune că atunci când 

oamenii se strâng împreună cu intenții nobile, uniți de 

pasiunea susținerii aceleiași cauze, lucruri minunate se pot 

naște din aportul lor. Platforma „Valori Românești” este o 

dovadă vie că acest principiu funcționează, în cei 4 ani de 

activitate și  în cadrul celor opt sezoane derulate, înregistrând 

următoarele rezultate sintetice: 

Rezultate directe 

183 programe de cercetare-dezvoltare-inovare și creație 
înscrise în Sezoanele I-VIII ale Platformei 

58 de realizatori principali participanți (cercetători, doctoranzi, 

masteranzi) + câteva zeci de colaboratori și auxiliari (în total 

103 autori) 

96 de profesori coordonatori sau tutori ai programelor de 

cercetare-dezvoltare-inovare și creație 

120 volume publicate din care: 

 97 acreditate științific și profesional marca MBI – 

Multicultural Business Institute (dintre care 59 sunt 

de nivel A2 + CNCS – Consiliul Național al 

Cercetării Științifice) 

 23 acreditate  profesional sau cultural, marca MBI - 

Multicultural Business Institute 
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 35 prefațatori și 47 recenzori implicați în procedurile 

de validare/ acreditare și branding a rezultatelor 

programelor și volumelor publicate 

 

Realizări conexe 

168 de parteneri academici implicați, din domeniile 

educație-știință-cultură, dintre care: 

 124 de cadre didactice universitare și oameni de știință 
cu activitate realizată concomitent și în mediile aplicative 

 29 facultăți din cadrul a 15 universități (din țară și 

străinătate) 

 15 alte instituții publice sau private de știință, 

educație, cultură (dintre care 9 române și 6 străine) 

73 parteneri business (organizații patronale, camere de comerț 

străine, comunități ale investitorilor, asociații profesionale, 

companii române și străine) 

31 parteneri din mediul diplomatic (consuli, ambasadori, 

institute și centre culturale străine) 

42 parteneri comunitari (organizații de studenți, tineret, 

culturale, sociale) 

129 finanțatori 

67 sponsori 

 

 

 



Amfitrionii progresului – omagiu purtătorilor de lumină  

 

57 

 

 

 

 

 

 

Aceasta-i adevărata bucurie a vieţii: a fi folosit într-un scop a 

cărui măreţie o şi recunoşti. A fi o forţă a  naturii, nu o mână 

de pământ frământată de necazuri şi de revendicări,  

plângându-se că lumea nu se dedică fericirii ei. Sunt de 

părere că viaţa mea aparţine întregii comunităţi umane; 

consider că e un privilegiu să fac pentru ea tot ce-mi stă în 

putere, atât cât voi trăi. Vreau să fiu de folos până în ceasul 

morţii. Cu cât mă străduiesc mai mult, cu atât trăiesc mai 

intens. Mă bucur de viaţă de dragul ei. Pentru mine nu e o 

lumânare, ci o splendidă torţă care mi-a fost încredinţată 

pentru o vreme şi pe care vreau să o fac să strălucească atât 

cât pot mai mult , înainte de a o înmâna generaţiilor viitoare. 

 

(George Bernard Shaw) 
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CEI 40 DE CREATORI-CAMPIONI AI PLATFORMEI 

„VALORI ROMÂNEȘTI” 
 

Campionii nu se nasc în sălile de sport.  

Campionii sunt făcuţi din ceea ce au mai adânc sădit în ei: 

 o dorinţă, un vis, o chemare.(Muhammadd Ali) 

 

Din multitudinea de tineri care au apelat și beneficiat de unul 

sau mai multe dintre segmentele de programe și servicii de 

suport oferite de Platforma „Valori Românești”, cu deosebire se 

evidențiază aceia care au adus un aport substanțial, prin 

activitățile lor de cercetare-dezvoltare-inovare și creație, 

precum și prin rezultatele obținute și distribuite societății 

românești, la progresul lumii noastre.  

O bună parte din realizările lor au fost transpuse în cărți în 

cadrul Programului Editorial al Platformei și distribuite spre 

mediile comunitare unde erau cele mai necesare: mediul 

educațional (universitar și preuniversitar), mediul de 

cercetare, mediile profesionale de profil, sau chiar către 

publicul larg prin intermediul bibliotecilor comunitare sau 

prin portaluri online. Precizăm că spre onoarea lor, toate 

aceste rezultate au fost dăruite gratuit și cu toată dragostea 

societății și celor care ar putea avea nevoie de ele.  

Înainte de a vă prezenta lista propriu-zisă a campionilor 

Platformei (evidențiați în primele opt sezoane derulate până 

în prezent), iată alte informații interesante despre ei și 

operele rezultate din pasiunea, munca, sacrificiile și 

expertiza tuturor celor implicați în a-i ajuta în demersul de a 

produce o schimbare pozitivă în lume pe calea aceasta. 
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A. Valoarea socio-profesională a cercetătorilor 

Realizatorii campioni se remarcă prioritar prin următoarele aspecte: 

a) Scopul vieții lor: 

- Toți tinerii prezentați sunt pasionați de a găsi soluții viabile 

și adaptate nevoilor de renaștere națională, de progres și 

prosperitate pentru oamenii din România și în general 

pentru binele planetei noastre. Motiv pentru care au 

investit până acum atât de mult în pregătirea lor academică, 

socială, profesională și în experiența multilaterală. Aceasta 

nu a fost un scop în sine, ci un mijloc de a ajunge să dețină 

expertiza, înțelepciunea, credibilitatea și poziția social-

profesională necesară producerii acestor transformări 

pozitive în lume.  

 

b) Statutul profesional, academic și social: 

- sunt specialiști cu statut academic (cercetare-dezvoltare-

inovare) la Multicultural Business Institute   

https://mcb-institute.org/academics/ ;  

- fiecare are între 3 și 7 calificări profesionale obținute sub 

vârsta de 30 de ani, din medii universitare de top precum și 

din medii socio-profesionale de expertiză superioară; 

- 25 sunt doctori sau doctoranzi și alții au deja nominalizări 

acreditate la doctorate pentru universități din țară sau 

străinătate; 

- fiecare are între 4 și 10 ani experiență practică în multiple 

medii de expertiză profesională: economic și de afaceri, 

social, cultural, politic, administrativ, comunitar, educațional, 

științific; 

- fiecare deține până la 14 acreditări CNCS (Consiliul 

Național al Cercetării Științifice, cel mai înalt organism de 

acreditare științifică din România); 

 

 

https://mcb-institute.org/academics/
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c) Portofoliu: 

- fiecare este autor sau co-autor a unui număr de 3 – 15 

cărți de specialitate (acreditate academic sau profesional);  

- fiecare a realizat/ coordonat în ultimii 4 ani: între 5 și 20 

de programe academice, educaționale,  comunitare, 

culturale, profesionale; 

- majoritatea au fost premiați la concursuri naționale sau 

au obținut burse de merit ori premii de excelență pentru 

activitatea din timpul studiilor universitare; 

- fiecare este fondator sau cofondator de mai multe 

organizații și/sau programe destinate producerii unei 

schimbări pozitive în societate; 

 

B. Valoarea operelor lor 

a) Acreditări științifice și profesionale 

- lucrările reprezintă produsul final al unor programe de 

cercetare-dezvoltare-inovare, derulate în cadrul  unor 

medii academice de prestigiu;  

- fiecare dintre lucrări aportează expertiza din mediile 

aplicative socio-economice și profesionale, aferente 

subiectului abordat, preluate din firme, cabinete, 

laboratoare, instituții publice sau experți individuali; 

- toate programele au fost acreditate academic și s-au 

realizat sub coordonarea unor profesori universitari din 

faculățile de profil;  

- toate lucrările finale au fost dublu acreditate științific de 

Multicultural Business Institute; 

- 95 % dintre opere beneficiază de generoase prefețe scrise 

de profesori universitari, sau de referințe științifice de la 

personalități de prestigiu, fiecare dintre ei având statute 

profesionale, academice și sociale multiple precum și 

expertiză complexă; 
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- 74 % din opere îndeplinesc condițiile științifice ale acreditării 

CNCS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din 

România); 

 

b) Beneficiarii: Cui îi sunt folositoare operele? 

Prin felul inedit în care au fost realizate, datorită măiestriei 

autorilor, lucrările, deși a trebuit să fie întocmite după rigorile 

înalte ale unui statut academic CNCS, se fac totuși ușor accesibile 

unei diversități largi de utilizatori, după cum urmează: 

- studenților, masteranzilor, doctoranzilor sau altor cercetători 

științifici;  

- elevilor de liceu, din școlile profesionale, tehnice, militare;  

- profesorilor din învățământul liceal și universitar; 

- facultăților din domeniile de incidență a subiectelor lucrărilor; 

- specialiștilor practicieni din domeniile subiectelor abordate de 

lucrări; 

- bibliotecilor școlare și universitare; 

- publicului larg, pentru că fiecare dintre lucrări abordează 

subiecte de interes și impact concret, contemporan, utilitar. 

 

 

C. Cine sunt cei mai buni 40 de campioni ai noștri? 

1. Alexandra Cotae  

 https://mcb-institute.org/academics/alexandra-cotae/  

2. Cosmin-Gabriel Porumb-Ghiurco 

https://mcb-institute.org/academics/cosmin-gabriel-

porumb-ghiurco-2// 

3. Dana Maria Coza 

https://mcb-institute.org/academics/dana-maria-coza/  

https://mcb-institute.org/academics/alexandra-cotae/
https://new.mcb-institute.org/academics/cosmin-gabriel-porumb-ghiurco-2/
https://new.mcb-institute.org/academics/cosmin-gabriel-porumb-ghiurco-2/
https://mcb-institute.org/academics/dana-maria-coza/
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4. Alexandru Nicolae Agignoaei 

 https://mcb-institute.org/academics/alexandru-agignoaei/  

5. Luminița Daniela Popa 

https://mcb-institute.org/academics/luminita-popa/ 

6. Ioana-Alexandra Năstăsoiu  

https://mcb-institute.org/academics/alexandra-ioana-nastasoiu/ 

7. Alina Gentimir  

https://mcb-institute.org/academics/alina-gentimir-2/  

8. Ana Damaschin  

https://mcb-institute.org/academics/damaschin-ana/  

9. Ioana Alexandra Șomîtcă 

 https://mcb-institute.org/academics/ioana-alexandra-

somitca-senior-researcher/  

10.  Florina-Marieta Neagu  

https://mcb-institute.org/academics/florina-marieta-neagu/  

11.  Oana Elena Hopîrtean-Negoiță  

https://mcb-institute.org/academics/oana-elena-

hopirtean-negoita/ 

12.  Mădălin-Sebastian Lung  

https://mcb-institute.org/academics/madalin-sebastian-

lung/  

13.  Monica Dinu-Bakoș (căs. Laroche) 

https://mcb-institute.org/academics/monica-dinu-bakos/  

 

https://mcb-institute.org/academics/alexandru-agignoaei/
https://mcb-institute.org/academics/luminita-popa/
https://mcb-institute.org/academics/alexandra-ioana-nastasoiu/
https://mcb-institute.org/academics/alina-gentimir-2/
https://mcb-institute.org/academics/damaschin-ana/
https://mcb-institute.org/academics/ioana-alexandra-somitca-senior-researcher/
https://mcb-institute.org/academics/ioana-alexandra-somitca-senior-researcher/
https://mcb-institute.org/academics/florina-marieta-neagu/
https://mcb-institute.org/academics/oana-elena-hopirtean-negoita/
https://mcb-institute.org/academics/oana-elena-hopirtean-negoita/
https://mcb-institute.org/academics/madalin-sebastian-lung/
https://mcb-institute.org/academics/madalin-sebastian-lung/
https://mcb-institute.org/academics/monica-dinu-bakos/
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14.  Bela Kobulniczky  

https://mcb-institute.org/academics/kobulniczky-bela/  

15.  Diana Ursoi  

https://mcb-institute.org/academics/diana-ursoi/ 

16.  Ciprian-Marian Porumb-Ghiurco  

https://mcb-institute.org/academics/ciprian-porumb-

ghiurco/  

17. Sebastian Mariș  

https://mcb-institute.org/sebastian-maris/ 

18.  Adriana Rus  

https://nmcb-institute.org/academics/adriana-rus/ 

19.  Angela Culda (Morariu)  

https://mcb-institute.org/angela-culda/ 

20.  Mihai Negustor  

https://mcb-institute.org/academics/mihai-negustor/ 

21. Laura Pintilie  

https://mcb-institute.org/laura-adriana-pintilie/ 

22. Marina Ferenț-Pipaș  

https://mcb-institute.org/academics/marina-ferent-2/ 

23.  Darius Roby  

https://mcb-institute.org/academics/darius-roby/ 

 

 

https://mcb-institute.org/academics/kobulniczky-bela/
https://mcb-institute.org/academics/diana-ursoi/
https://mcb-institute.org/academics/ciprian-porumb-ghiurco/
https://mcb-institute.org/academics/ciprian-porumb-ghiurco/
https://mcb-institute.org/sebastian-maris/
https://nmcb-institute.org/academics/adriana-rus/
https://mcb-institute.org/angela-culda/
https://mcb-institute.org/academics/mihai-negustor/
https://mcb-institute.org/laura-adriana-pintilie/
https://mcb-institute.org/academics/marina-ferent-2/
https://mcb-institute.org/academics/darius-roby/
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24.  Andreea Manuela Matei  

https://mcb-institute.org/academics/andreea-manuela-

matei/ 

25. Roxana Lavinia Mureșan 

https://mcb-institute.org/roxana-lavinia-muresan/ 

26. Ioana Bizău  

https://mcb-institute.org/academics/ioana-bizau/ 

27.  Laura Ioana Titiana 

https://mcb-institute.org/laura-ioana-titiana/ 

28. Tatiana Costaș (căs. Zetocha)  

https://mcb-institute.org/academics/tatiana-costas/ 

29. Teodora Diana Cornea  

https://mcb-institute.org/academics/teodora-diana-

cornea/  

30.  Patricia Blaga (căs. Ib) 

https://mcb-institute.org/academics/patricia-blaga-2/  

31.  Peter Tamaș  

https://mcb-institute.org/academics/peter-tamas/ 

32. Roxana Alexandra Rus  

https://mcb-institute.org/roxana-rus/  

33.  Raluca Andrea Bujor 

https://mcb-institute.org/academics/raluca-andrea-bujor/ 

 

https://mcb-institute.org/academics/andreea-manuela-matei/
https://mcb-institute.org/academics/andreea-manuela-matei/
https://mcb-institute.org/roxana-lavinia-muresan/
https://mcb-institute.org/academics/ioana-bizau/
https://mcb-institute.org/laura-ioana-titiana/
https://mcb-institute.org/academics/tatiana-costas/
https://mcb-institute.org/academics/teodora-diana-cornea/
https://mcb-institute.org/academics/teodora-diana-cornea/
https://mcb-institute.org/academics/patricia-blaga-2/
https://mcb-institute.org/academics/peter-tamas/
https://mcb-institute.org/roxana-rus/
https://mcb-institute.org/academics/raluca-andrea-bujor/
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34.  Ana Maria Comănici  

https://mcb-institute.org/academics/ana-maria-comanici/ 

35.  Mihai Andrei Mocan  

https://mcb-institute.org/academics/mihai-andrei-mocan/ 

36. Georgia Moraru  

https://mcb-institute.org/academics/georgia-moraru/  

37.  Ancuța Coman  

https://mcb-institute.org/academics/ancuta-coman/ 

38.  Petruța Diana Cimpoiaș 

https://mcb-institute.org/academics/petruta-diana-

cimpoias/ 

39.  Estera Iulia Anastasiu  

https://mcb-institute.org/academics/estera-iulia-

anastasiu/ 

40.  Andrei Varga 

https://mcb-institute.org/academics/andrei-varga/  

 

 

 

  

 

 

 

https://mcb-institute.org/academics/ana-maria-comanici/
https://mcb-institute.org/academics/mihai-andrei-mocan/
https://mcb-institute.org/academics/georgia-moraru/
https://mcb-institute.org/academics/ancuta-coman/
https://mcb-institute.org/academics/petruta-diana-cimpoias/
https://mcb-institute.org/academics/petruta-diana-cimpoias/
https://mcb-institute.org/academics/estera-iulia-anastasiu/
https://mcb-institute.org/academics/estera-iulia-anastasiu/
https://mcb-institute.org/academics/andrei-varga/
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A educa înseamnă în acelaşi timp a comunica o învăţătură, a 

forma sensibilitatea şi judecata, a trezi imaginaţia creatoare. 

Adevăratul savant nu este nici cel care ştie, nici cel care 

caută, ci acela care găseşte. Cei mai buni discipoli ai unui 

profesor nu sunt cei care repetă lecţiile după el, ci aceia 

cărora le-a trezit entuziasmul, le-a fortificat neliniştea, le-a 

dezvoltat forţele pentru a-i face să meargă singuri pe 

drumurile lor proprii. Libertatea adevărată – pentru care un 

profesor îşi formează elevii – nu este atinsă decât atunci 

când ei devin capabili să creeze.  

 

(Gaston Berger) 
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LISTA CELOR MAI BUNE OPERE PUBLICATE ÎN 

CADRUL PROGRAMULUI  EDITORIAL AL 

PLATFORMEI 
 

Aş  vrea ca lucrările mele să se ridice în parcuri şi grădini 

publice, să se joace copiii peste ele cum s-ar fi jucat peste pietre şi 

monumente născute din pământ; nimeni să nu ştie cine le-a făcut,         

dar toată lumea să simtă necesitatea şi prietenia lor ca ceva                     

ce face parte din sufletul Naturii. (Constantin Brâncuşi) 

 

1. Femeia în societatea românească din Transilvania: 

între cariera profesională și viața de familie  - 

Alexandra Cotae (volum acreditat CNCS, Editura Limes 

2017, Seria Istorie. Civilizații. Tradiții) 

2. Multiculturalism și globalizare în societatea 

contemporană - Alexandra Cotae (volum acreditat 

CNCS, Editura Limes, 2019, Seria Economie și Mediul 

de Afaceri) 

3. Cultural Intelligence and other new perspectives in a 

multicultural world – Alexandra Cotae, Ana Damaschin, 

(volum acreditat academic,  Editura Napoca Star, 2020, 

Seria Multiculturalism) 

4. Istorie și memorie multiculturală în an centenar la 

români - Alexandra Cotae (volum acreditat academic,  

Editura Napoca Star, 2019, Seria Multiculturalism) 

5. Indian Business Vision - Alexandra Cotae (volum 

acreditat CNCS, Editura Limes 2017, Seria 

Multiculturalism) 

6. Castelele şi conacele din judeţul Sălaj (reședințele 

nobiliare): componentă cultural-turistică reprezentativă 
- Cosmin-Gabriel Porumb-Ghiurco  (volum acreditat 

CNCS, Editura Limes, 2018, Seria Istorie-Cultură-

Tradiții) 
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7. Imaginea turistică a Transilvaniei: articole științifice 

din intervalul 2013-2019  -  Cosmin-Gabriel Porumb-

Ghiurco  (volum acreditat CNCS, Editura Limes, 2018, 

Seria Administrație și Guvernământ) 

8. The Tourist Image of Transylvania: scientific articles 

from 2014-2019 -  Cosmin-Gabriel Porumb-

Ghiurco  (volum acreditat CNCS, Editura Limes, 2019, 

Seria Administrație și Guvernământ) 

9. Între hedonism, escapism și autenticitate. Turism 

sexual, montan și rural  - Cosmin-Gabriel Porumb-

Ghiurco  (volum acreditat CNCS, Editura Limes, 2019, 

Seria Dezvoltare Umană - Antropologie) 

10. Politici și direcții strategice de marketing și promovare 

turistică. Studiu de caz: hotelul City Plaza (marketingul 

unităților de cazare și primire) - Cosmin-Gabriel 

Porumb-Ghiurco  (volum acreditat CNCS, Editura Limes, 

2019, Seria Economie și Mediul de Afaceri) 

11. Ferma de bizoni din comuna Țaga, județul Cluj. Model-

ghid de valorificare agroturistică a unei exploatații 

agricole. Propunere și exemplu de bună practică - 

Cosmin-Gabriel Porumb-Ghiurco  (volum acreditat 

academic, Editura Napoca Star, 2019, Seria Ecologie și 

Dezvoltare Durabilă) 

12. Turism religios, geografie sacră și geopietate: 

manifestări inter-, pluri- și transdisciplinare ale 

raportului știință-teologie (studiu realizat în anul 2011) 

- Cosmin-Gabriel Porumb-Ghiurco  (volum acreditat 

CNCS, Editura Limes, 2019, Seria Spiritualitate) 

13. Ghid de călătorie: itinerarii sălăjene, clujene, 

transilvănene, europene și americane - Cosmin-Gabriel 

Porumb-Ghiurco  (volum acreditat profesional, Editura 

Napoca Star, 2019, Seria Turism–Călătorii–Explorări) 
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14. Ghid de întocmire a portofoliului profesional și 

personal pentru examenul de definitivat la geografie - 

Cosmin-Gabriel Porumb-Ghiurco  (volum acreditat 

academic, nivel CNCS, Editura Limes, 2019, Seria 

Dezvoltare Umană – Pedagogie), 

15. Interviuri turistice și jurnalistice (sportive) din perioada 

2012-2016 - Cosmin-Gabriel Porumb-Ghiurco (volum 

acreditat profesional, Editura Napoca Star, 2019, Seria 

Reportaje și Interviuri) 

16. Didactica geografiei: studii și instrumente pedagogice 

utile (perioada 2012-2019) - Cosmin-Gabriel Porumb-

Ghiurco  (volum acreditat academic nivel CNCS, Editura 

Limes, 2019, Seria Dezvoltare Umană – Pedagogie) 

17. Municipiul Cluj-Napoca: Oraș candidat la titlul 

Capitală culturală europeană în anul 2021. Rolul 

turismului în acest demers cu mottoul „Servus” -  

Cosmin-Gabriel Porumb-Ghiurco  (volum acreditat 

academic nivel CNCS, Editura Limes, 2019, Seria 

Dezvoltare Comunitară) 

18. Politica de securitate a Federației Ruse. Tactici și 

strategii pentru combaterea  terorismului – Dana Maria 

Coza (volum acreditat CNCS, Editura Limes, 2019, Seria 

Administrație și Guvernământ) 

19. Terorismul fundamentalist. Rolul organizaţiilor Al-

Qaeda si Frăţia Musulmană în constituirea 

organizaţiilor teroriste fundamentalist islamice – Dana 

Maria Coza (volum acreditat CNCS, Editura Limes, 

2019, Seria Politică și Relații Internaționale) 

20. Rusia și Vestul. O lecție istorică de geo-strategie de la 

Nicolae Titulescu pentru viitorul României – Dana 

Maria Coza (volum acreditat științific, Editura Napoca 

Star, 2020, Seria Politică și Relații Internaționale) 
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21. Instrumente și politici manageriale utilizate în 

strategiile de expansiune globală. China noului mileniu 

– Dana Maria Coza (volum acreditat științific, Editura 

Colorama, 2020, Seria Economie și Mediul de Afaceri); 

22. Guvernanță și securitate națională în contextul Uniunii 

Europene – Dana Maria Coza (volum acreditat științific, 

Editura Napoca Star, 2020,  Seria Istorie-Civilizații-

Tradiții) 

23. Metode de intelligence aplicate în securitatea personală, 

organizațională și socială contemporană – Dana Maria 

Coza (volum acreditat profesional în Seria Politică și 

Relații Internaționale) 

24. Diplomație și cooperare în managementul securității 

sociale. Dileme vechi și noi din spațiul european – Dana 

Maria Coza (volum acreditat profesional, Editura Ecou 

Transilvan, 2020, Seria Dezvoltare Comunitară) 

25. Perspective social-politice ale unor fenomene istorice în 

spațiul Europei moderne - Dana Maria Coza, Mădălin-

Sebastian Lung (volum acreditat științific, Editura 

Napoca Star, 2020, Seria Administrație și Guvernământ) 

26. Amenințări vechi și noi la adresa identității spirituale și 

politice a națiunii române –  Dana Maria Coza, 

Alexandru Nicolae Agignoaei  (volum acreditat științific, 

Editura Colorama, 2020 Seria Dezvoltare Comunitară) 

27. Riscuri și oportunități în valorificarea resurselor 

naturale din perspectivă durabilă  – Dana Maria Coza, 

Béla Kobulniczky (volum acreditat științific, Editura 

Napoca Star, 2020, Seria Ecologie și Dezvoltare 

Durabilă) 

28. Perspective pentru o lume mai bună: solidaritate și 

compasiune în crizele societății contemporane – Dana 

Maria Coza, Florina-Marieta Neagu (volum acreditat 
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științific, Editura Napoca Star, 2020, Seria Politică și 

Relații Internaționale) 

29. Alegorii din Dumbrava Albă – Ștefan Cotae (Editura 

Napoca Star, 2020, Seria Culturală)  

30.  Despre sacralitatea existenței umane aici și dincolo: 

perspective spirituale multiculturale ale unor vechi 

civilizații – Alexandru Nicolae Agignoaei, (volum 

acreditat CNCS, Editura Limes, 2019, Seria Istorie-

Civilizații-Tradiții) 

31. Golgota neamului meu: România Mare şi dramele 

anului 1940 – Alexandru Nicolae Agignoaei (volum 

acreditat CNCS, Editura Limes, 2019, Seria 

Administrație și Guvernământ) 

32. Meditații pe teme de politică teologică din perspectivă 

istorică –  Alexandru Nicolae Agignoaei (volum acreditat 

CNCS, Editura Limes, 2019, Seria Politică și Relații 

internaționale) 

33. Despre simboluri fundamentale ale cultului creștin – 

Alexandru Nicolae Agignoaei (volum acreditat CNCS, 

Editura Limes, 2020, Seria Spiritualitate)   

34. De la salvare la mântuire: între mesianism și 

hristologie – Alexandru Nicolae Agignoaei (volum 

acreditat CNCS, Editura Limes, 2020, Seria 

Spiritualitate) 

35. Caleidoscop cultural cu radiografii de simboluri 

iudaice – Alexandru Nicolae Agignoaei (volum acreditat 

științific, Editura Napoca Star, 2019, Seria Culturală) 

36. Umbra spiritului peste portativul destinelor – Alexandru 

Nicolae Agignoaei, Diana Ursoi (volum acreditat 

științific , Editura Napoca Star, 2019, Seria Istorie, 

Civilizații, Tradiții) 
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37. Scurte reflecții asupra Cultului musulman din 

România– Alexandru Nicolae Agignoaei (volum 

acreditat profesional, Editura Napoca Star, 2020, Seria 

Multiculturalism) 

38. Profetism și mesianism în Vechiul Testament – 

Alexandru Nicolae Agignoaei (volum acreditat 

profesional, Editura Ecou Transilvan, 2019, Seria Istorie-

Civilizații-Tradiții) 

39. Recenzii și predici pe teme de antropologie religioasă – 

Alexandru Nicolae Agignoaei (volum acreditat 

profesional, Editura Napoca Star, 2019, Seria Dezvoltare 

Umană – Pedagogie) 

40. Icoane din temple ruinate ale lumii: povestiri despre 

eroi și fapte care au marcat etosul civilizației 

occidentale – Alexandru Nicolae Agignoaei (volum 

acreditat cultural, Editura Napoca Star, 2020, Seria 

Politică și Relații Internaționale) 

41. Împărăția lui Dumnezeu din mijlocul nostru: 

interpretări eshatologice ale mântuirii în cultura 

populară  –  Alexandru Nicolae Agignoaei (volum 

acreditat academic de nivel CNCS, Editura Napoca Star, 

2020, Seria Dezvoltare Umană – Antropologie) 

42. Deschiderea procedurii insolvenței: analiză 

comparativă: România-Germania-SUA – Ioana-

Alexandra Năstăsoiu (volum acreditat academic nivel 

CNCS, Editura Limes, 2017, Seria Economie & Mediul 

de Afaceri) 

43. Responsabilitatea de a proteja: NATO în managementul 

crizelor și conflictelor internaționale. Studiu de caz: 

NATO şi criza din Libia – Ioana-Alexandra Năstăsoiu 

(volum acreditat academic nivel CNCS, Editura Napoca 

Star, 2017, Seria Politică & Relații Internaționale) 
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44. Puterea în managemntul securității internaționale: 

dosarul nuclear al URSS și intervenția NATO în 

Balcani” – Ioana-Alexandra Năstăsoiu (volum acreditat 

științific, Editura  Napoca Star, 2018, Seria Politică & 

Relații Internaționale) 

45. Organizația internațională de tipul comunitate de 

securitate realizată prin cooperare transfrontalieră - 

Studiu de caz: Organizația Atlanticului de Nord – 

Ioana-Alexandra Năstăsoiu (volum acreditat științific, 

Editura Ecou Transilvan, 2019, Seria Politică & Relații 

Internaționale) 

46. Competitive intelligence, smart power și soft power – 

noi concepte în gestiunea durabilă a organizațiilor 

economice și politice de talie globală- Ioana-Alexandra 

Năstăsoiu (volum acreditat academic, nivel CNCS, 

Editura Limes, 2018, Seria Dezvoltare Umană- 

Psihologie) 

47. Valori feminine pentru progresul comunitar – Ioana-

Alexandra Năstăsoiu, Florina-Marieta Neagu (volum 

acreditat științific, Editura Napoca Star, 2020, Seria 

Dezvoltare Comunitară) 

48. Philip K. Dick și moștenirea sa spirituală – Luminița 

Daniela Popa (volum acreditat academic nivel CNCS, 

Editura Limes, 2019, Seria Culturală) 

49. Poetica traducerii poeziei lui Mihai Eminescu în limba 

italiană –  Luminița Daniela Popa (volum acreditat 

academic nivel CNCS, Editura Limes, 2020, Seria 

Multiculturalism) 

50. Imagini ale valorilor cultural-politice românești în 

percepția societății italiene și diplomației americane – 

Luminița Daniela Popa, Diana Ursoi (volum acreditat 

academic, Editura Napoca Star, 2019, Seria Politică și 

Relații Internaționale) 
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51.  Eseuri de antropologie culturală – Luminița Daniela 

Popa (volum acreditat profesional, Editura Napoca Star, 

2018, Seria Dezvoltare Umană-Antropologie) 

52. Instituții și valori spirituale în viața cetății – Luminița 

Daniela Popa, Alexandra Cotae (volum acreditat 

academic,  Editura Napoca Star, 2018,  Seria 

Spiritualitate) 

53. Gânduri despre Om și Viață – Oana Elena Hopîrtean-

Negoiță (volum acreditat profesional, Editura Napoca 

Star, 2018, Seria Dezvoltare Umană) 

54. Microregiunea Vlădeasa-Huedin – studiu de geografie 

regională – Mădălin-Sebastian Lung (volum acreditat 

științific nivel CNCS, Editura Limes, 2019,  Seria 

Dezvoltare Durabilă) 

55. Petale din corola de memorii a istoriei naționale – 

Alexandru Nicolae Agignoaei, Mădălin-Sebastian Lung,  

(volum acreditat științific, Editura Napoca Star, 2019, 

Seria Dezvoltare Comunitară) 

56. Valori ale spiritualității românești în context european 
– Mădălin-Sebastian Lung, Alexandru Nicolae Agignoaei 

(volum acreditat științific, editura Colorama, 2020, Seria 

Dezvoltare Umană-Antropologie)  

57. Țara Moților: realități istorico-geografice în secolul XX 
– Mădălin-Sebastian Lung (volum acreditat CNCS, 

Editura Limes, 2020, Seria Istorie-Civilizații-Tradiții) 

58. Contribuții la studiul ornitofaunei din sate-crânguri ale 

Munților Apuseni – Mădălin-Sebastian Lung (volum 

acreditat academic CNCS, Editura Limes, 2020, Seria 

Ecologie și Dezvoltare Durabilă) 

59. Fereastră spre frumoasa lume a funcțiilor euleriene 

Beta și Gama – Ioana Alexandra Șomîtcă (volum 
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acreditat academic de nivel CNCS,  Editura Napoca Star, 

2020,  Seria Dezvoltare Umană - Pedagogie)  

60. Operatori liniari de aproximare generați probabilistic –

 Ioana Alexandra Șomîtcă (volum acreditat de nivel 

CNCS,  Editura Napoca Star, 2020, Seria Știință și 

Tehnică) 

61. Destine și valori în mediul de afaceri românesc – Ioana 

Alexandra Șomîtcă, Dafina Suciu (volum acreditat 

profesional, Editura Napoca Star, 2020,  Seria Economie 

și Mediul de Afaceri) 

62. Pledoarie pentru frumusețea educației – Ioana 

Alexandra Șomîtcă, Dafina Suciu (volum acreditat 

profesional,  Editura Napoca Star, 2020,  Seria 

Dezvoltare Comunitară) 

63. Despre arta educației inovatoare: recenzii pe teme de 

actualitate – Ioana Alexandra Șomîtcă (volum acreditat 

profesional, Editura Napoca Star, 2020, Seria Dezvoltare 

Umană - Psihologie) 

64. Valori umane descoperite prin matematică – Ioana 

Alexandra Șomîtcă (volum acreditat profesional, Editura 

Napoca Star, 2020,  Seria Dezvoltare Umană – 

Psihologie) 

65. Statutul juridic al femeilor în contextul desfășurării 

conflictelor armate – Florina-Marieta Neagu (volum 

acreditat academic de nivel CNCS,  Editura Napoca Star, 

2020, Seria Juridică) 

66. Discriminarea femeilor în spațiul Uniunii Europene. 

Controverse juridice actuale – Florina-Marieta Neagu 

(volum acreditat academic de nivel CNCS, Editura 

Napoca Star, 2020, Seria Administrație și Guvernământ) 

67. Evoluția Pieței Interne: de la spațiu fără frontiere, la 

piață unică digitală și suport pentru întreprinderi  –
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 Florina-Marieta Neagu (volum acreditat academic de 

nivel CNCS, Editura Napoca Star, 2020, Seria Economie 

și Mediul de Afaceri) 

68. Forme de manifestare a deficitului democratic în 

Uniunea Europeană – Florina-Marieta Neagu (volum 

acreditat academic de nivel CNCS, Editura Napoca Star, 

2020, Seria Politică și Relații Internaționale)  

69. Perspective pentru o lume mai bună – solidaritate  și 

compasiune în crizele societății contemporane - Dana 

Maria Coza, Florina-Marieta Neagu (volum acreditat 

științific, Editura Napoca Star, 2020, Seria Politică și 

Relații Internaționale) 

70. Cu arbitrajul la psiholog – studiul relației dintre 

autoeficacitate și stres – Ela Balaj (volum acreditat 

academic de nivel CNCS, Editura Napoca Star, 2020, 

Seria Dezvoltare Umană – Psihologie)  

71. Mindfulness împotriva cancerului. Utilizarea MBSR 

pentru sporirea calității vieții la pacienții oncologici – 

Ela Balaj (volum academic de nivel CNCS, Editura 

Napoca Star, 2020, Seria Medicală) 

72. Libertatea de a fi tu însuți – ghid rapid pentru 

înlăturarea anxietății – Ela Balaj (volum acreditat 

profesional,  Editura Napoca Star, 2020, Seria Dezvoltare 

Umană - Antropologie ) 

73. Radiografia relațiilor de cuplu: Cum să creștem relații 

fericite și cum să le ferim de a se îmbolnăvi – Ela Balaj 

(volum  acreditat profesional,  Editura Napoca Star, 2020, 

Seria Dezvoltare Comunitară) 

74. Psyche – de la omidă la fluture. Povestea destinului 

meu și alte învățături existențiale – Ela Balaj (volum 

acreditat cultural, Editura Napoca Star, 2020, Seria 

Spiritualitate) 
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75. Studii de antropologie juridică privind criminalitatea 

feminină din România  -  Adriana Rus (volum acreditat 

academic de nivel CNCS, Editura Napoca Star, 2020, 

Seria Juridică) 

76. Caleidoscop antropologic asupra devianței feminine – 

Adriana Rus, Diana Ursoi (volum acreditat academic, 

Editura Napoca Star, 2019,  Seria Dezvoltare Umană – 

Antropologie) 

77. Transparența actelor administrative în procedura de 

potrivire teoretică și practică a adopției - Adriana Rus 

(volum acreditat academic, Editura Napoca Star, 2020,  

Seria Dezvoltare Comunitară) 

78. Aspecte criminalistice ale traseologiei judiciare – 

Alexandra Luca (volum acreditat CNCS + A2, Editura 

Limes, 2020, Seria Juridică) 

79. Morphosis – caleidoscopul transfigurării umane – 

Alexandra Luca (volum acreditat profesional, Editura 

Napoca Star, 2020. Seria Dezvoltare Umană – 

Antropologie) 

80. Alegorii pe ritmuri existențiale – Alexandra Luca (volum 

acreditat cultural, Editura Napoca Star, 2020, Seria 

Spiritualitate) 

81. Confucianismul în Peninsula Coreeană, secolele XIII-

XVI, - Andrei Varga (volum acreditat științific, Editura 

Napoca Star, 2017, Seria Multiculturalism) 

82. Reducerea stresului și managementul furiei la 

adolescenți prin terapie de tip mindfulness - Petruța 

Diana Cimpoiaș, (volum acreditat științific, Editura Ecou 

Transilvan, 2017, Seria Dezvoltare Umană) 

83. Caleidoscop existențial - Ștefan Cotae (Editura Limes, 

2020, Seria Culturală) 
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84. Turismul religios în Maramureș: Mănăstirea Bârsana – 

Ioana Sorina Chiorean (volum acreditat academic, Editura 

Ecou Transilvan, 2017, Seria Ecologie și Dezvoltare 

Durabilă ) 

85. Studii privind comportamentul enzimatic la depozitare 

al bananelor prin metode non-invazive - Milan Zetocha 

(volum acreditat academic, Editura Napoca Star, 2017, 

Seria Agricultură și Alimentație) 

86. Gestiunea juridică a dreptului de proprietate publică în 

mediul comunitar - Tatiana Larisa Costaș (volum 

acreditat academic de nivel CNCS, Editura Napoca Star, 

2017, Seria Administrație și Guvernământ) 

87. Conflictele de legi temporale în sistemul de carte 

funciară. Între teorie și practică – Teodora-Diana 

Cornea (volum acreditat academic de nivel CNCS, 

Editura Limes, 2017, Seria Juridică) 

88. Remodelarea și reabilitarea stațiunilor balneo-turistice. 

Studiu asupra stațiunii Borșa din Maramureș - Ancuța 

Coman (volum acreditat științific, Editura Napoca Star, 

2017, Seria Dezvoltare Comunitară) 

89. Identitatea europeană: riscuri și provocări la început de 

secol XXI - Ioana Bizău (volum acreditat științific, 

Editura Napoca Star, 2017, Seria Politică și Relații 

Internaționale) 

90. Luarea de mită comisă de către magistrați – factor de 

risc asupra securității naționale - Raluca Andrea Bujor, 

(volum acreditat academic, Editura Napoca Star, 2017, 

Seria Politică și Relații Internaționale) 

91. Religiozitate și rugăciune în noul cinema românesc - 

Georgia Moraru (volum acreditat profesional, Editura 

Napoca Star, 2017, Seria Culturală) 
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92. Modurile de operare folosite în activitățile ilicite de 

pornografie infantilă prin sisteme informatice - Andreea 

-Emanuela Matei (volum acreditat științific, Editura 

Napoca Star, 2017, Seria Juridică) 

93. În numele iubirii -  Ștefan Cotae (Editura Ecou 

Transilvan, 2020, Seria Culturală) 

94. Între integrare și dezbinare: fundamentalismul islamic 

la începutul secolului XXI - Mihai Andrei Mocan 

(volum acreditat științific, Editura Napoca Star, 2017, 

Seria Politică și Relații Internaționale) 

95. Principiul opozabilității cărții funciare în vechiul și 

noul Cod Civil - Teodora-Diana Cornea (volum acreditat 

academic de nivel CNCS, Editura Limes, 2017, Seria 

Juridică) 

96. Metodologia criminalistică a cercetării infracțiunilor de 

omor - Roxana Lavinia Mureșan (volum acreditat 

științific, Editura Ecou Transilvan 2017, Seria Juridică) 

97. Istoria Mediașului în Evul Mediu. O evaluare a 

contribuțiilor istoriografice și a patrimoniului arhivistic 
- Estera-Iulia Anastasiu (volum acreditat științific, 

Editura Napoca Star 2017, Seria Istorie-Civilizații-

Tradiții) 

98. Instrumente profesionale pentru succesul afacerilor 

private - Mihaela Monica Mocan, Marina Ferenț-Pipaș 

(volum acreditat profesional, Editura Napoca Star 2017, 

Seria Economie și Mediul de Afaceri) 

99. Reglementări juridice în mediul de afaceri - Tatiana 

Larisa Costaș, Cristina Agrijan, Andreea Matei (volum 

acreditat științific, Editura Napoca Star 2017,  Seria 

Economie și Mediul de Afaceri) 

100. Reflecții psihanalitice asupra culturii protestului în 

moda anilor ’70 - Ana Maria Comănici (volum acreditat 
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academic de nivel CNCS, Editura Napoca Star, 2018, 

Seria Dezvoltare Umană) 

101. Izvoarele sufletului meu (dor de mama) – Ștefan Cotae 

(Editura Colorama, 2020, Seria Culturală) 

102. Cenzura imaginii în perioada comunismului în 

România – Ana Maria Comănici (volum acreditat 

academic de nivel CNCS, Editura Limes, 2018, Seria 

Istorie – Cultură – Tradiții) 

103. Rolul și efectele bunei credințe în materia drepturilor 

reale - Daniela Tomoiagă (volum acreditat științific, 

Editura Napoca Star, 2018 Seria Dezvoltare Umană) 

104. Instituții de dreptul familiei – Studiu comparativ între 

nulitatea, încetarea și desfacerea căsătoriei - Roxana 

Alexandra Rus (volum acreditat științific, Editura 

Napoca Star, 2018, Seria Juridică) 

105. Aspecte procedurale ale anulării actului juridic 

administrativ - Mihai Negustor (volum acreditat 

academic, Editura Napoca Star, 2018, Seria Juridică) 

106. Evoluția culorilor în printuri - Patricia Blaga (volum 

acreditat academic, Editura Napoca Star 2018, Seria 

Economie și Mediul de Afaceri - Advertising) 

107. Dreptate și echitate – despre principii fundamentale ale 

ordinii internaționale - Laura Ioana Titiana, Roxana 

Lavinia Mureșan (volum acreditat științific, Editura 

Napoca Star 2018, Seria Politică și Relații 

Internaționale) 

108. Demnitate și moralitate în actul de justiție - Roxana 

Mureșan, Daniela Tomoioagă, Laura Pintilie (volum 

acreditat științific, Editura Napoca Star 2018, Seria 

Dezvoltare Umană - Etică) 



Amfitrionii progresului – omagiu purtătorilor de lumină  

 

83 

 

109. Modele la școala vieții - Alexandra Cotae, Angela 

Morariu, Cătălin Brudașca (volum acreditat profesional, 

Editura Napoca Star, 2018, Seria Dezvoltare Umană) 

110. Mecanisme sociale implicate în dezvoltarea 

potențialului uman - Alexandra Cotae, Laura Pintilie, 

Patricia Blaga (volum acreditat profesional, Editura 

Napoca Star, 2018, Seria Dezvoltare Umană – Etică) 

111. Travels in Moldova and the lands beyond – Darius 

Roby (volum acreditat profesional, Editura Napoca Star 

2019, Seria Istorie-Culturi-Tradiții) 

112. Sustenabilitate și Progres. Paradigme, valori și norme 

ale unui viitor durabil din perspectivă globală, - Laura 

Tițiana, Oana Hopîrtean-Negoiță (volum acreditat 

științific, Editura Napoca Star, 2019, Seria Dezvoltare 

Comunitară) 

113. Nemuritorii: Legende din eternul românesc – Ștefan 

Cotae (Editura Limes , 2020 volum, Seria Culturală)  

114. Instrumente și metode în modelarea imaginarului 

colectiv - Patricia Blaga, Alexandra Cotae, Angela 

Morariu (volum acreditat profesional, Editura Ecou 

Transilvan, 2019, Seria Dezvoltare Umană) 

115. Valori democratice în mediul de afaceri - Roxana 

Mureșan, Daniela Tomoiagă, Patricia Blaga, Alexandra 

Cotae (volum acreditat științific, Editura Ecou 

Transilvan 2019, Seria Economie și Mediu de Afaceri) 

116. Caleidoscop de Valori Românești – Interviuri Global 

Events Business - Oana Roxana Goia (volum acreditat 

profesional, Editura Napoca Star, 2019, Seria 

Administrație și Guvernământ) 

117.  Comunitatea ucraineană din Maramureș - Emilia 

Fabry (volum acreditat științific, Editura Napoca Star, 

2019, Seria Istorie-Civilizații-Tradiții) 
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118. Mic tratat de artă jurnalistică – despre noblețea 

interviului ca instrument de educație comunitară și 

dezvoltare profesională (aspecte practice) - Dafina 

Suciu, volum acreditat academic de nivel CNCS, Editura 

Napoca Star, 2020, Seria Dezvoltare Comunitară 

119. Balade amare (social-politice) – Ștefan Cotae (Editura 

Ecou Transilvan, 2020, Seria Culturală)  

120. Analiza motivării voluntarilor în cadrul unor afaceri de 

tip social – Emilia Fabry (volum acreditat științific, Editura 

Napoca Star, 2020, Seria Economie și Mediul de Afaceri)  
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SECȚIUNEA A II-A                                            

PARTENERII ȘI SUPORTERII PLATFORMEI 

„VALORI ROMÂNEȘTI”  
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Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească 

băncile ei nu ca specialist, ci ca personalitate armonioasă. Pe 

primul plan trebuie pusă dezvoltarea capacității generale de 

gândire și judecată independentă, și nu dobândirea de cunoștințe 

de specialitate. Dacă cineva stăpânește bazele domeniului studiat 

și dacă a învățat să gândească independent, el își va găsi cu 

siguranță drumul și, în plus, va fi mai bine pregătit pentru a se 

adapta progresului și schimbărilor decât cel a cărui educație a 

constat în principal în dobândirea de cunoștințe detaliate.  

(Albert Einstein – „Cum văd eu lumea”) 
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INSTITUȚIILE ACADEMICE SUSȚINĂTOARE ALE 

PROGRAMELOR 
 

Adevărata nevoie de care are trebuinţă societatea actuală este revoluţia 

spiritului, care trebuie să arate individului un ideal superior egoismului 

biologic, care să-l facă pe om să simtă solidaritatea lui cu umanitatea 

întreagă, înfăţişându-i nobleţea şi demnitatea muncii creatoare ca 

scopuri imediate ale vieţii sale. (Petre Andrei) 

 

Programele de tipul cercetare-dezvoltare-inovare înscrise în 

Sezoanele I-VIII ale Platformei „Valori Românești” au fost 

derulate de tineri cercetători, masteranzi, doctoranzi și 

respectiv cadre didactice, sub tutela unor instituții de prestigiu 

universitar și au trecut prin comisii de specialitate ale acestor 

instituții (comisii de doctorat, masterat sau uneori de licență).  

Recunoștința noastră se îndreaptă cu prioritate către următoarele 

instituții:  

1) Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

2) Universitatea din București 

3) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

4) Academia de Studii Economice, București 

5) Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară, Cluj-Napoca 

6) Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

7) Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia 

8) Universitatea de Tehnologie din Nagaoka (NUT), 

Nagaoka, Niigata (Japonia) 

9) Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca 

10) Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 
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11) Universitatea „Dimitrie Cantemir”, București 

12) Universitatea „Sapienția”, Cluj-Napoca 

13) Universitatea „Bogdan Vodă”, Baia-Mare 

14) Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava 

15) University of Essex, Anglia, Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord 
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Transmiterea cunoştinţelor este pentru cel care le posedă o 

adevărată datorie. Nu e suficient ca descoperitorul să facă un 

anumit lucru; el trebuie să dea posibilitatea şi altora să 

realizeze ceva. Chiar atunci când descoperim nu avem aproape 

nimic ce să nu fi fost în prealabil primit. Dispunem de un 

singur mijloc de a ne achita această datorie – să luminăm, la 

rândul nostru, pe alţii. Trebuie să „transmitem” nu numai 

rezultatele, ci şi metodele. Ceea ce trebuie este ca profesorul să 

continue a fi cel ce găseşte şi-i învaţă pe alţii să găsească. 

 

(Gaston Berger) 
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COORDONATORI AI PROGRAMELOR 

ACADEMICE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-

INOVARE 

Oamenii se dezvoltă tot aşa cum se obţine aurul. Trebuie să prelucrezi 

tone de noroi pentru a obţine o uncie de aur. Dar nu intri în mină           

să cauţi pământ; intri să cauţi aur. 

(Andrew Carnegie) 

 

Programele academice din care au rezultat cărțile publicate au 

beneficiat de coordonarea unor prestigioase cadre universitare 

dintre care amintim cu prioritate:  

1. Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop – Președintele Academiei 

Române, fost Rector al Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

2. Acad. prof. univ. dr. Ioan Bolovan – fost Prorector al  Universității 

„Babeș-Bolyai”, Director al Institutului de Istorie „George 

Barițiu" (al Academiei Române), Membru corespondent al 

Academiei Române 

3. Prof. univ. dr. Corin Braga – Prorector  pentru Relația cu 

Societatea – Componenta socio-culturală, Universitatea „Babeș-

Bolyai”, Cluj-Napoca, fost decan al Facultății de Litere din 

cadrul aceleiași universități 

4. Prof. univ. dr. Dan C. Vodnar –  prorector pentru dezvoltare 

științifică universitară, Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, Profesor la Facultatea de 

Știința și Tehnologia Alimentelor, Director Adjunct al 

Departamentului Știința Alimentelor 

5. Prof. dr. ing. ec. Laura Bacali – Facultatea de Construcții de 

Mașini, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

6. Pr. prof. univ. dr. habil. George Remete – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 
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7. Prof. univ. dr. Ioan Popa – Facultatea de Relații Economice 

Internaționale, Academia de Studii Economice, București 

8. Prof. univ.dr. habil. Ștefan Dezsi – Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

9. Pr. prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi – Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

10. Prof. univ. dr. Elena Basso Stănescu – Universitatea de Artă 

și Design, Cluj-Napoca 

11. Pr. prof. univ. dr. habil. Ioan Emil Jurcan – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

12. Prof. univ.dr. Doru Pop – Facultatea de Teatru și Televiziune, 

a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

13. Prof. univ. dr. Dumitriu Irimia – Facultatea de Litere, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

14. Prof. univ. dr. Radu Cătană – fost prorector al Universității 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Profesor la Facultatea de 

Drept a aceleiași universități 

15. Prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan – Rector al Academiei de 

Informații „Mihai Viteazul”, București; fost director al 

Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie 

Contemporană al  Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

16. Prof. univ. dr. Nicolae Ciangă – Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

17. Prof. univ. dr. Ioana Vasiu – Facultatea de Drept, Universitatea 

„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

18. Prof. univ. dr. Ioan Marius Bucur – Departamentul de Studii 

de Securitate al Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca 

19.   Pr.conf. univ. dr. habil. Nicolae Jan – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 
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20. Pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru Adrian Vanca – Facultatea 

de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia 

21. Conf. univ. dr. Liviu-Marius Harosa – Facultatea de Drept, 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

22. Conf. univ. dr. Grigore Labo – Facultatea de Drept din Cluj-

Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir" din 

București 

23. Conf. univ. dr. Cristian Nicolae Boțan – Facultatea de 

Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

24. Conf. univ. dr. Elena Fodor – Facultatea de Drept, 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, București 

25. Conf. univ. dr. Marius Liviu Telea – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia 

26. Pr. conf. univ. dr. Alin Viorel Albu – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

27. Pr. lect. univ. dr. Lucian Dumitru Colda – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

28. Conf. univ. dr. Sergiu Bogdan – Facultatea de Drept, 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

29. Prof. univ. dr. Sorin Mitu – Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

30. Pr. conf. univ. dr. Remus Onişor – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

31. Conf. univ. dr. Sorin Alămoreanu – Facultatea de Drept, 

Universitatea „Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca 

32. Conf. univ. dr. Cristian Nicolae Boțan – Facultatea de 

Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

33. Conf. univ. dr. Voicu Bogdan – Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 
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34. Conf. univ. dr. Ionuț Virgil Costea – Facultatea de Istorie și 

Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,  

35. Pr. lect. univ. Dr. Ovidiu Florin Panaite – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

36. Șef lucrări. dr. Viorel Gligor – Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

37. Lect. univ. dr Alina Mirabela Gentimir – Facultatea de Drept, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

38. Șef lucrări dr. Filip Ioapiov – Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

39. Lect. univ. dr. Grigore Dan Iordăchescu – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

40. Pr. lect. univ. dr. Coriolan Nicolae Dura – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

41. Lect. univ. dr. Sorina Lucreția Drăgan – Facultatea de Drept din 

Cluj-Napoca a Universității „Dimitrie Cantemir” din București 

42. Lect. univ. dr., Gen. (r.) Ioan Manci – Departamentul de de Studii 

Internaţionale şi Istorie Contemporană, specializarea Studii de 

Securitate, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

43. Lect. univ. dr. Robert Balazsi – Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

44. Lect. univ. dr. Marius Crăciun – Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

45. Lect. univ. dr. Elena-Luminița Bouleanu – Facultatea de 

Psihologie, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 
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 În ce constă până la urmă fericirea? Nicidecum în a beneficia 

din plin de  ce este (bani, valori, cultură), ci în a face posibil ce 

nu este, ce nu e încă. Până şi biologic e aşa: copilul. Dar 

spiritual este numai aşa: scrii pentru cititorul care nu s-a 

născut încă, te cultivi pentru a obţine alt înţeles şi un gând nou, 

trăieşti sub fascinaţia lui ceea ce stă să vină.  

 

(Constantin Noica) 
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REFERENȚI ȘTIINȚIFICI 
 

Mintea omului nu e un vas de umplut,  

ci un foc ce trebuie aprins 

(Plutarh) 

 

Pe lângă deja amintitele cadre universitare coordonatoare, 

prezente la secțiunea anterioară, programele academice din 

care au rezultat cărțile publicate au beneficiat și de aportul  

următorilor specialiști de marcă, în calitate de referenți 

științifici. 

  

1. Prof. univ. dr. Nicolae Ciangă – Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

2. Pr. prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi – Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia 

3. Prof. univ. dr. Dumitriu Irimia – Facultatea de Litere, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. 

4. Pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru Adrian Vanca – 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 

Decembrie 1918”, Alba Iulia 

5. Conf. univ. dr. Cristian Nicolae Boțan – Facultatea de 

Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca 

6. Pr. prof. univ. dr. habil. George Remete – Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia 

7. Conf. univ. dr Voicu Bogdan – Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

8. Pr. prof. univ. dr. habil. Ioan Emil Jurcan – Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia 
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9. Pr. conf. univ. dr. habil. Nicolae Jan – Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia 

10. Conf. univ. dr. Marius Liviu Telea – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

11. Conf. univ. dr. Liviu Nicoară –  Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

12. Pr. conf. univ. dr. Alin Viorel Albu – Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia 

13. Pr. lect. univ. dr. Lucian Dumitru Colda – Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia 

14. Conf. univ. dr. Sergiu Bogdan – Facultatea de Drept, 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

15. Pr. conf. univ. dr. Remus Onişor – Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

16. Pr. lect. univ. dr. Coriolan Nicolae Dura – Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia 

17. Lect. univ. dr. Manuela Lupu – Profesor asociat, Facultatea 

de Business, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

18. Lect. univ. dr. Alina Mirabela Gentimir – Facultatea de 

Drept, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași 

19. Dr. Radu Fritea – Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

20. Lect. univ. dr. Grigore Dan Iordăchescu – Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia 
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21. Pr. lect. univ. dr. Ovidiu Florin Panaite – Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 

Alba Iulia 

22. Șef lucrări dr. Viorel Gligor – Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

23. Șef lucrări dr. Filip Ioapiov – Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai,” Cluj-Napoca 

24. Dr. Serghei Crudu – Facultatea de Teologie Ortodoxă, 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
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Nu să explici – mai exact să reexplici (pentru a câta oară!) – pe 

om şi societatea în care el trăieşte, este cu adevărat o operă 

herculeană, ci să transformi practic existenţa şi conştiinţa 

umană – a milioane de oameni – să contribui cât de modest, 

dar efectiv, la înţelegerea omului de către om, a omului de 

către societate, şi astfel să ajuţi cât poți la cea mai dificilă 

lucrare: îmbunătăţirea condiţiei umane. 

 

(Petru Pânzaru) 
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PREFAȚATORI 

 

E bine să ai multe abilităţi, dar abilitatea de a descoperi abilităţi  

la alţii e mai valoroasă decât toate. (Elbert Hubbart) 

 

26 de titluri publicate în cadrul Programului Editorial al 

Platformei „Valori Românești” au beneficiat  până în prezent 

de prefețe pentru care suntem recunoscători următoarelor 

personalități din lumea academică și culturală românească: 

1. Prof. univ. dr. Dan C. Vodnar – prorector pentru 

dezvoltare științifică universitară, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, 

2. Prof. univ. dr. habil. Ștefan Dezsi – Facultatea de 

Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

3. Prof. univ. dr. Ştefan Borbély – Facultatea de Litere, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

4. Prof. univ. dr. Elena Basso-Stănescu – Universitatea de 

Artă și Design, Cluj-Napoca 

5. Conf. univ. dr. Liviu-Marius Harosa – Facultatea de 

Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

6. Conf. univ. dr. Ionuț Virgil Costea – Facultatea de Istorie 

și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca  

7. Conf. univ. dr. Cristian Nicolae Boțan – Facultatea de 

Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai,” Cluj-Napoca 

8. Conf. univ. dr. Elena Fodor – Facultatea de Drept, 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, București 

9. Conf. univ. dr. Grigore Labo – Facultatea de Drept din 

Cluj-Napoca, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, București 
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10. Șef lucrări Dr. Viorel Gligor – Facultatea de Geografie, 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

11. Lect. univ. dr. Manuela Lupu – Profesor asociat, Facultatea 

de Business, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

12. Lect. univ. dr., gen. brig.(r.) Ioan Manci – Departamentul 

de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, 

specializarea Studii de Securitate al  Universității „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca 

13.  Lect. univ. dr. Marius Crăciun –  Facultatea de Psihologie 

și Științe ale Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 

Cluj-Napoca 

14. Lect. univ. dr. Elena-Luminița Bouleanu – Facultatea de 

Psihologie, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 

15. Lect. univ. dr Dacian Duna – Facultatea de Istorie și 

Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai,” Cluj-Napoca 

16. Șef lucrări dr. Alexandru N. Stermin – Facultatea de Biologie 

și Geologie,  Universitatea ,,Babeș-Bolyai,” Cluj-Napoca  

17. Lect. dr. Fumiaki Tajiri – Nagaoka University of Technology 

(Nagaoka, Japonia); 

18. Dr. Ancuța-Lăcrămioara Chiș – Director „Clujul de altă dată"  

19. Rodica Scutaru-Milaș – critic literar 

20. Dr. Raul-Ciprian Dăncuță – Cadru didactic asociat, Universitatea 

„Babeș-Bolyai” 
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Să sperăm mereu, să nu ne descurajăm niciodată. Dacă 

prezentul nu oferă nici o recompensă, să renunţăm de a ne 

mai gândi la aceasta; să trăim în viitor. Să cultivăm elanul, 

aspiraţia spre marile ţeluri. Să trăim în viitor şi să ne trăim 

idealul, gândindu-ne neîncetat la el. Să ne ambiţionăm a 

face ceva. Să avem credinţă, entuziasm şi încredere în sine.  

 

(Ștefan Odobleja) 
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ALTE PERSONALITĂȚI ȘI PARTICIPANȚI ÎN 

CALITATE DE SUSȚINĂTORI ȘI/ SAU RECENZORI 

AI PLATFORMEI „VALORI ROMÂNEȘTI” 
 

Cei care au încredere în capacitatea noastră, nu doar ne stimulează. Ei 

creează o atmosferă în care este mai uşor să reuşim. (John Spalding) 

 

Separat de personalitățile academice de la punctele III și IV, 

precum și în plus față de coordonatorii (profesorii universitari) 

ai programelor academice din care au rezultat operele publicate, 

Platforma „Valori Românești” mai beneficiază și de suportul 

altor câteva zeci de personalități academice, a peste 100 de 

personalități cu funcții administrative în unități de 

învățământ superior (decani, rectori, prorectori), directori de 

institute de cercetare sau institute culturale (românești și 

străine din România), coordonatori ai consulatelor străine 

din România (cu preocupări în domeniul promovării științei 

și culturii) etc. – lista unora dintre cele mai active/ implicate 

dintre aceste personalități poate fi consultată pe următoarele 

pagini web din rețeaua Multicultural Business Institute 

(instituția fondatoare a Platformei) : 

 

http://www.valori.mcb-institute.org/parteneri-academici/ 

https://mcb-institute.org/academia/  

https://mcb-institute.org/cultural-2/  

https://elite.mcb-institute.org/membrii-academiei/  

 

  

http://www.valori.mcb-institute.org/parteneri-academici/
https://mcb-institute.org/academia/
https://mcb-institute.org/cultural-2/
https://elite.mcb-institute.org/membrii-academiei/
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Există, pentru fiecare om care trăieşte, o datorie faţă de toţi 

oamenii care trăiesc, din cauza şi în măsura serviciilor ce i-

au fost aduse prin sforţarea tuturor. Dar mai există şi o 

datorie faţă de generaţiile viitoare, pentru serviciile ce i-au 

fost aduse de generaţiile trecute. La obligaţia de a participa 

la sarcinile asociaţiei actuale, pentru a o întreţine şi a o 

păstra, se adaugă obligaţia de a o creşte şi a fi părtaşi în 

aceleaşi condiţii de repartizare echitabilă la sarcinile 

acestei creşteri. Capitalul comun al asociaţiei omeneşti este 

o organizaţie vie, pe cale de necontenită prefacere şi a cărei 

evoluţie nu poate avea loc fără continuitatea sforţării 

constante a tuturor.  

 

(Leon Bugeois) 
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PARTENERI 

 

Omul cel de ieri, cel de azi şi cel de totdeauna este o părticică  

minusculă, dar plină de grandoare a cosmosului şi armoniei universale.  

Noi oamenii existăm coexistând cu florile şi gâzele, cu lumea şi Dumenzeu, 

cu universul întreg. Tot potenţialul nostru de creaţie şi farmec  

trebuie acţionat redând însutit, redând până la capăt,  

ceea ce am primit în germene. (Ernest Bernea) 

 

Pe lângă instituțiile și pesonalitățile prezentate la secțiunile 

anterioare, au fost alături de Platforma „Valori Românești” încă 

de la fondarea ei, implicând în special expertiza profesională în 

domeniul de profil și susținând în nenumărate formule 

Programul Editorial și pe tinerii autori (de exemplu prin 

oferirea de sponsorizări și donații în bani, tehnologie, muncă, 

expertiză, logistică, transporturi etc., dar și prin suportul pentru 

realizarea condițiilor tehnice și normative specifice lumii 

editoriale cu profil superior academic și cultural-științific) 

următoarele edituri precum și personalul acestora: patroni, 

manageri, angajați: 

1. Editura Napoca Star, alături de patronul și directorul 

acesteia, dl. Dinu Ureche-Niculai; 

2. Editura Limes, alături de fondatorul și managerul ei, 

binecunoscutul (pe plan intern și internațional) om de 

cultură, dl. Mircea Petean; 

3. Editura Colorama și Roxer Group, împreună cu directorul 

general, dl. Lucian Andrei;   

4. Editura Ecou Transilvan împreună cu fondatoarea și 

directoarea ei, dna Nadia Fărcaș; 

5. Editura Mega, și directorul-fondator al acesteia, dl. Cristian 

Sincovici;  

6. Editura Argonaut și personalul acesteia. 
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Tot la acest capitol, al partenerilor ce au susținut cu expertiza în 

domeniul editorial (publicare, acreditare, lansare, promovare, 

înregistrare în patrimoniul național a operelor) trebuie să 

evidențiem în mod special ajutorul oferit de fostul director și 

co-fondator al Editurii Argonaut, dl. Conf. univ. dr. Valentin 

Orga-Șerdan, actualmente director al Bibliotecii Universitare 

Centrale „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca și profesor la 

Universitatea „Babeș-Bolyai”. 

De asemenea s-au implicat într-un mod foarte profund și 

deschis, oferind sprijinul, logistica, spațiile, dotările (și alte 

asemenea resurse necesare) programelor de promovare a 

tinerilor și realizărilor acestora, următoarele entități: 

1. Biblioteca Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca 

și personalul minunat al acesteia. Pentru mulți dintre 

tinerii autori, biblioteca a fost un spațiu cu totul special, 

nu doar o a doua casă, ci și mediul unde s-au lansat în 

viață, în carieră, unde și-au construit fundamentul valoric 

al unui viitor serios dar și o rețea socială de prieteni, 

colegi și colaboratori într-un context multicultural și 

interdisciplinar, celebrând astfel deopotrivă bucuria de a 

fi împreună, dar și a se dezvolta – social, profesional și 

general-uman – învățând unii de la alții 

2. Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, din Cluj-Napoca, 

în frunte cu dna manager Dr. Sorina Stanca 

3. NTT DATA Romania și dl. Dr. Daniel Metz 

4. Toyota România – filiala Cluj 

5. Universitatea „Babeș-Bolyai” 

6. Universitatea „Sapienția” 

7. Universitatea Tehnică din Cluj 

8. Universitatea „Dimitrie Cantemir” 

9. Institutul Delphy pentru Dezvoltare Umană și Comunitară. 
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Suntem în pragul unei noi ere. Emoţiile se amplifică, schimburile 

sunt din ce în ce mai rapide, iar noi devenim tot mai conştienţi 

de responsabilităţile noastre, obligaţi să ne reexaminăm pe noi 

înşine, valorile şi instituţiile noastre…. Important este ca fiecare 

să-şi formeze propria opinie asupra lumii, propriul set de 

megatendinţe care să-i dirijeze munca şi idealurile, pentru 

relațiile şi contribuţia socială.   

 

(John Naisbitt) 
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SPONSORI ȘI FINANȚATORI 

 

Există atâtea mijloace pentru a folosi zilele care ne sunt date, pe 

care ar trebui să ne străduim să nu le trăim în zadar şi să părăsim 

această lume fără a lăsa o urmă, o amintire în mintea muritorilor, 

astfel încât scurta noastră trecere prin viaţă să nu fie irosită. 

(Leonardo da Vinci) 

 

Dintre sutele de persoane, organizații private și instituții 

publice care au fost alături de programele și tinerii susținuți 

de Platforma „Valori Românești”, oferind resurse financiare 

sau materiale necesare realizării proiectelor, vă prezentăm în 

continuare topul celor mai constanți și fideli susținători.  

 

Instituții publice și organizații private 

  
NTT DATA România 

Gold Partner of Multicultural Business Institute 

Promoter of human values, Supporter of national heritage and scientific 

progress, as well as Pro-active Agent of multicultural community 

development 
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https://www.clausweb.ro/
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/Tavez-Design-logo.jpg
http://www.bjc.ro/
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/Logo-Limes.jpg
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https://www.edituraecou.ro/
http://colorday.ro/
http://www.edituramega.ro/
http://www.ubv.ro/
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2019/03/55598920_383510058868685_830065596036022272_n.jpg
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2019/10/logo_peditel_page-0001.jpg
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http://www.valori.mcb-institute.org/wp-content/uploads/2017/08/Supa-Export.jpg
http://www.valori.mcb-institute.org/wp-content/uploads/2017/08/Da-Camel-Club.jpg
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/brand-bridge-solutions.jpg
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/sigla_editura_Argonaut.png
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/Asociația-Artistilor-Plastici-Cluj.png
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/logo-art-vobis-final-decupat.png
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/Be-Antreprenor-Weekend-Meeting-logo.jpg
http://togetherwecare.ro/
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https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/Liderii-de-Maine.png
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/ASB.png
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/ose.png
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/ITMR2.png
http://reaser.eu/
https://mcb-institute.org/wp-content/uploads/2018/07/revista-internationala.jpg
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Persoane  

1. Daniel Metz – Fondator și CEO NTT DATA Romania 

2. E.S. Wouter Reijers – Consulul Olandei la Cluj 

3. Koen Vanvinckenroye – Președinte al Belgian Luxembourg 

Romanian Moldovan Chamber of Commerce 

4. Antonio Pier Francesco Patanè – Vicepreședinte al 

Camerei de Comerț Italiene pentru România 

5. Marius Nicoară – Cluj-Napoca 

6. Alexandra Cotae – Cluj-Napoca 

7. Dinu Ureche-Niculai – Cluj-Napoca 

8. Ovidiu Fărcaș – Cluj-Napoca 

9. Mircea Petean – Cluj-Napoca 

10. Cosmin-Gabriel Porumb-Ghiurco - Zalău 

11. Valentin Orga-Șerdan – Cluj-Napoca 

12. Fam. Ștefan și Marinela Marcela Cotae – Cluj-Napoca 

13. Fam. Ștefan și Mariana Ilovan – Cluj-Napoca 

14. Nadia Fărcaș Baciu – Cluj-Napoca 

15. Alexandru Nicolae Agignoaei – Alba Iulia 

16. Ileana Coman – Vișeul de Sus, Maramureș 

17. Lucian Bogdan – Mediaș, Sibiu 

18. Ioana-Alexandra Năstăsoiu – Alba Iulia 

19. Alexandra Luca – Suceava 

20. Dana Maria Coza – Groșii Țibleșului, Jud. 

Maramureș 

21. Luminița Daniela Popa – Iași  

22. Mihaela Balaj – Baia Mare  

23. Mugur Sas – Cluj-Napoca 
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24. Robert Mesaroș – Cluj-Napoca 

25. Ovidiu Manțoc – Arad, Cluj-Napoca 

26. Alexandru Bogdan – Cluj-Napoca 

27. Răzvan Muntian – Cluj-Napoca  

28. Darius Roby – Washington D.C. (S.U.A.) 

29. Milan Zetocha – Valea Cerului, Bihor 

30. Tatiana Costaș (căs. Zetocha) – Popești, Bihor 

31. Teodora Diana Cornea – Cluj-Napoca 

32. Simona & Gabriel Bujor – Cârlibaba, Jud. Bistrița-

Năsăud 

33. Ioana Bizău – comuna Ieud, Județul Maramureș 

34. Roxana Mureșan – Cluj-Napoca 

35. Andreea Matei – Cluj-Napoca 

36. Mihai Andrei Mocan – Satu-Mare 

37. Sebastian Mariș – Cluj-Napoca 

38. Marina Ferenț-Pipaș – Cluj-Napoca 

39. Călin Roșu – Cluj-Napoca 

40. Marcela Domide – Cluj-Napoca 

41. Florina-Marieta Neagu - Vaslui 

42. Meda Rus – Cluj-Napoca 

43. Raluca Feneșan - Cluj-Napoca 

44. Ioana Alexandra Șomîtcă - Suceava 

45. Cristian Sincovici - Cluj-Napoca 

46. Familia Cornea - Cluj-Napoca 

47. Kiran Vasudeva - India 

48. Familia Comănici - Onești, Județul Bacău 

49. Oana-Elena Hopîrtean-Negoiță – Cluj-Napoca 

50. Diana Ursoi – Arad 
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51. Familia Pintilie - Turda, Județul Cluj 

52. Ioana Sorina Chiorean – Cluj-Napoca 

53. Familia Tomoiagă - Vișeul de Sus, Județul Maramureș 

54. Béla Kobulniczky – Reghin, Jurețul Mureș 

55. Angela Culda - Comuna Horea, Județul Alba 

56. Laura Titiana - Cluj-Napoca 

57. Familia Blaga – Mediaș, județul Sibiu 

58. Estera Anastasiu - Mediaș, Județul Sibiu 

59. Adriana Rus – Cluj-Napoca 

60. Teodor Bucur – sat Cara, comuna Cojocna, jud. Cluj 

61. Roxana Rus - Gherla, Județul Cluj 

62. Familia Cimpoiaș - Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud 
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Trei pasiuni simple, dar copleşitoare mi-au cârmuit viaţa: 

setea de dragoste, dorinţa de cunoaştere şi nemărginita 

compasiune pentru suferinţele omenirii. Asemenea marilor 

vânturi, pasiunile acestea m-au purtat de colo până colo, pe 

un drum întortocheat, peste oceanul adânc al neliniştii, 

atingând uneori marginile disperării… Dragostea şi 

cunoașterea, atât cât sunt ele cu putinţă, m-au înălțat spre 

culmile celeste. Compasiunea însă, m-a readus, de fiecare 

dată, înapoi pe pământ.  

 

(Bertrand Russell) 
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SECȚIUNEA A III-A                                                  

PREFEȚE 
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Omul se naşte şi trăieşte în societate. Acesta este un adevăr 

ce nu se poate tăgădui. Omul născându-se, moşteneşte 

patrimoniul nu numai material, dar şi moral, intelectual, 

artistic al înaintaşilor lui, şi îl transmite la rândul lui, 

urmaşilor lui, adăugând o părticică mai mare sau mai mică, 

după însemnătatea valorii sale personale. În cea mai mică 

mişcare a noastră este ajutorul a nenumărate generaţii, 

dispărute, după cum în cel mai neînsemnat obiect de care ne 

servim sunt sforţările atâtor minţi şi atâtor braţe pe care nu 

le mai cunoaştem. 

( Anibal Teodorescu) 
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1. Turismul religios din Maramureș: Mănăstirea Bârsana 

- autor: Ioana Sorina Chiorean  

- prefațator: Prof. univ. dr. habil. Ștefan Dezsi,     

Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai” 

din Cluj-Napoca 

 

„Subsemnatul Ștefan Dezsi, prof. univ. dr. habil. la Facultatea 

de Geografie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca, am analizat lucrarea propusă de dna. Ioana-Sorina 

CHIOREAN, intitulată „Turismul religios în Maramureș. Studiu 

de caz: Mănăstirea Bârsana”, și am ajuns la o serie de concluzii, 

inserate mai jos. 

Spectrul complex al preocupărilor și activităților din 

domeniul geografiei turismului derulate de către autoarea 

prezentei lucrări i-au permis abordarea unei teme inedite și 

conturarea unei lucrări originale, care are la bază o laborioasă 

activitate de cercetare, analiză, prelucrare și interpretare 

proprie, precedate de o documentare bibliografică, dublată de o 

serie de descinderi în teren în vederea culegerii de informații, 

completării celor prelevate din diferite surse, precum și a 

confruntării și cunoașterii realităților concrete prelevate la fața 

locului. 

Desigur, opțiunea autoarei pentru această temă și pentru 

Țara Maramureșului și pentru localitatea Bârsana, respectiv 

mănăstirea cu același nume, deopotrivă, este demnă de luat în 

considerare, în contextul în care, din păcate pentru această 

regiune, în perioada anterioară anului 1989, majoritatea 

investițiilor alocate turismului au fost orientate centralizat 

înspre arealul Brașov-Valea Prahovei și înspre litoralul Mării 

Negre, decalajul față de zonele în care s-a investit masiv în 
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turism în perioada anterioară fiind nu doar dificil de surmontat, 

ci și puțin previzibil a se realiza în perioada următoare, în 

pofida faptului că autoritățile, antreprenorii din domeniu și 

populația locală au început, treptat, să conștientizeze faptul că 

turismul a devenit una dintre alternativele cele mai viabile 

pentru dezvoltarea regiunii. Acesta este dovedit de proiectele, 

care, deși au elaborat diverse strategii și au înaintat felurite 

soluții (mai mult sau mai puțin viabile, vizând de regulă locații 

punctuale, însă în majoritate rămase la stadiul de intenție), nu 

au fost integrate unei strategii coerente și funcționale care să 

vizeze ansamblul regional sau susținerea afirmării unor tipuri 

sau forme de turism pentru care regiunea relevă o pretabilitate 

superioară care - în condițiile unei amenajări adecvate – îi poate 

conferi posibilitatea de a concura cu șanse reale în bătălia 

acerbă pentru câștigarea unor fluxuri turistice convergente 

interne și externe din ce în ce mai consistente. Misiune pentru 

îndeplinirea căreia dna. Ioana-Sorina Chiorean s-a mobilizat 

adecvat și a răspuns unor standarde care au condus-o spre o 

abordare complexă, cu un caracter practic și aplicativ ușor de 

decalat. 

Pe acest fond, considerăm că subiectul ales pentru studiul de 

față, inedit ca tematică, este perfect compatibil cu specificul 

regiunii în studiu (Țara Maramureșului) și, mai mult, a localității 

Bârsana care, prin varietatea și diversitatea componentelor 

patrimoniului aparținând civilizației și culturii tradiționale 

înmagazinează, lucru cunoscut, o valoare materială și spirituală 

aparte care o detașează în raport cu componente ale ofertei 

turistice potențiale, conferind, indiscutabil, un caracter de 

particularitate, civilizației și culturii specifice lumii satului 

maramureșan, în care componenta religioasă materială și 

spirituală joacă încă un rol major în cadrul comunităților, dovadă 

fiind și prezența „vie” în toate satele maramureșene a bisericilor 
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de lemn, care conferă o notă originală și inconfundabilă, 

peisajului cultural propriu Țării Maramureșului. 

Astfel, opțiunea către o astfel de cercetare, pretențioasă din 

punct de vedere al pregătirii, mai ales în domeniul umanist al 

autoarei și necesitând cunoașterea realităților  complexe dintr-

o regiune geografică aparte, se justifică în condițiile în care, în 

acest spațiu se interferează, concentrează și chiar suprapun 

stratele de civilizație și cultură care conferă o personalitate 

unică și o poziție (inclusiv geografică) particulară, prin prisma 

categoriilor de resurse antropice cu atractivitate turistică 

aparținând mediului rural și a patrimoniului cultural-religios, 

precum și a modalităților de valorificare a tuturor acestora, cu 

cuprinderea a aproape tuturor formelor de manifestare a 

turismului cultural, inclusiv a celui cultural-religios (cele 

asupra cărora s-a focusat efortul de cercetare a autoarei). 

Toate acestea se constituie ca argument în favoarea 

alegerii Țării Maramureșului, a localității Bârsana și a 

mănăstirii omonime ca și teritoriu-țintă de investigație, 

acestea constituindu-se ca un adevărat teren experimental 

pentru aplicarea viziunii asupra acestora și a materializării 

sale concrete în cadrul prezentei lucrări. 

Pornind de la aceste considerente, autoarea și-a asumat 

misiunea de a experimenta o abordare care, dincolo de 

excursul teoretic introductiv laborios și coerent menit să aducă 

clarificările conceptuale și metodologice necesare unui 

asemenea demers complex (care a căutat, și a reușit în bună 

măsură, să stabilească cu claritate nu doar problematicile 

specifice privind conceptul de turism religios ca și parte 

integrantă a turismului cultural, ci și relația statuată între 

turismul religios și celelalte forme de turism, cu întreaga gamă 

de aspecte specifice identificate corect de către autoare și, nu 

în ultimul rând, rolul din ce în ce mai important și consistent 



Amfitrionii progresului – omagiu purtătorilor de lumină  

 

132 

 

al turismului religios în dezvoltarea economică) și-a propus 

deopotrivă să identifice și o serie de aspecte cu certe valențe 

practice și aplicative, concentrate pe posibilitățile de 

valorificare turistică și promovare a patrimoniului cultural-

religios și a celui tradițional deopotrivă dintr-o regiune 

geografică-istorică și cultural-etnografică de referință pentru 

spațiul românesc, care concentrează resurse turistice cu 

valențe atractive cu o certă competitivitate pe o piață turistică 

într-o continuă diversificare și rafinare (o piață în care 

activitățile turistice cultural-religioase și cele proprii 

turismului rural deopotrivă ocupă un loc din ce în ce mai 

important) și care pot motiva și susține afirmarea unor astfel 

de activități, resurse care relevă posibilități multiple de 

valorificare și de introducere în circuitele turistice funcționale 

interne și internaționale de profil a Țării Maramureșului, în 

general, precum și a localității Bărsana și a componentei 

patrimonial-religioase-simbol a acestei comunități – am numit 

Mănăstirea Bârsana. Aceasta a constituit obiectul unui 

interesant și complex studiu de caz, menit a releva rolul și 

funcția deținută de aceasta în plan local-regional și valențele 

sale atractive certe care fac din aceasta un obiectiv de prim 

rang al turismului derulat în zonă, însă cu posibilități de 

valorificare superioară pe scară spațial-geografică mai largă 

(vezi circuitele turistice propuse de autoare) și a eficienței 

economice, desigur, în contextul în care vor fi concepute și 

traduse în practică o serie de măsuri concrete care să facă 

posibil ca acest deziderat să devină o realitate concretă și 

palpabilă și care să contureze această destinație ca un posibil 

„loc central” al turismului cultural-religios din Țara 

Maramureșului – secvență asupra căreia autoarea și-a adus o 

contribuție interesantă și utilă pentru cei care sunt chemați să 

organizeze, gestioneze și promoveze patrimoniul cultural-

religios și etnografic unic al zonei. 
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Astfel, misiunea asumată de autoare în cadrul studiului de 

față – cea de a iniția o tratare complexă și aprofundată și 

totodată sistematică din perspectiva geografico-turistică a 

patrimoniului cultural-religios inedit, original și cu pregnantă 

personalitate turistică și a imagina și a înainta soluții concrete și 

viabile menite a oferi posibilitatea concretă a valorificării 

adecvate a acestuia prin intermediul turismului – devine un 

demers necesar, menit „a face lumină” într-un domeniu în care, 

deși este semnalată existența unor studii calate pe această temă 

(de complexitate, grad de aprofundare și valoare științifică 

diferite), abordarea complexă din punct de vedere turistic, însă 

cu un caracter inter- și multidisciplinar și aplicativ, încă s-a 

lăsat așteptată. Aceste aspecte se regăsesc însă în cadrul lucrării 

prezente spre analiză, care își găsește astfel justificarea inițierii 

și realizării efective, misiune pentru ducerea căruia la bun 

sfârșit autoarea s-a mobilizat exemplar, reușind obținerea unei 

finalități meritorii ale cărei caracteristici am încercat să le 

surprindem și apreciem ca atare. 

Având în vedere cele menționate, conchidem că rezultatul 

demersului întreprins de dna. Ioana Sorina Chiorean constituie 

un produs științific ce răsplătește un remarcabil volum de 

muncă, de documentare în teren, bibliografică și redacțională, 

fiindu-ne prezentat un tablou științific meritoriu asupra 

modalităților concrete de identificare, analiză și identificare, 

valorificare turistică și promovare a patrimoniului cultural-

religios și a celui tradițional din Țara Maramureșului. 

Totodată, cele relevate mai sus au permis autoarei realizarea 

unui studiu cu evidente valențe practice și aplicative, iar 

utilizarea și/sau adaptarea acestora de o manieră care să permită 

surprinderea aspectelor de maximă relevanță pentru specificul 

teritoriului analizat și a temei abordate reflectă totodată o foarte 
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bună cunoaștere a acestuia la scara detaliilor și resorturilor sale 

cele mai intime. 

Astfel, cercetarea întreprinsă – binevenită și utilă atât în 

procesul didactic-geografic de formare a studenților specializării 

Geografia turismului din cadrul Facultății de Geografie, cât și 

pentru publicul larg – ne îndreptățește să opinăm ca fiind 

oportună acceptarea pentru publicare și diseminare a acestui 

material în rândul publicului larg.” 
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2. Studii privind comportamentul la depozitare al 

bananelor prin metode non-invazive 

- autor Milan Zetocha  

- prefațator Conf. univ. dr. Dan C. Vodnar, Prorector 

coordonator al politicilor de cercetare, Universitatea de 

Științe Agricole și Medicina Veterinară, Cluj-Napoca, 

Profesor, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, 

Director Adjunct al Departamentului Știința Alimentelor 

 

„Prefaţez cu plăcere şi deosebit interes lucrarea „Studii 

privind comportamentul la depozitare al bananelor prin 

metode non-invazive”, scrisă de Milan Zetocha, care vine să 

completeze un gol existent în literatura de specialitate din 

ţara noastră.  

Prin conţinut şi mod de prezentare, volumul de faţă excede 

cerinţele unui manual de specialitate pentru studenţii în știinţa 

și tehnologia alimentelor și reprezintă un real sprijin 

masteranzilor în horticultură, prezentând noţiuni tehnice 

referitoare la germinarea seminţelor, păstrarea fructelor în 

stare proaspătă, cât și reprezentări grafice explicite cu privire 

la colorimetrie sau bolile care acționează asupra bananelor. 

Lucrarea este sistematizată în 5 capitole distincte (Germinarea 

bananelor şi modul de păstrare al fructelor, Acţiunea enzimelor 

asupra bananelor şi modificarea culorii produselor horticole, 

Procesul de maturare şi bolile care acţionează asupra bananelor, 

Colorimetria şi spaţiile de culoare, Rezultatele clasificării 

bananelor prin analiza de imagine), conţine numeroase figuri, 

histograme, tabele și materiale anexe de un real folos deopotrivă 

pentru specialiști cât și pentru studenți. 
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Un stil accesibil şi o bibliografie adecvată oferă acestei 

cărţi atributul unei lucrări moderne cu date la zi ce îşi găsesc 

aplicabilitatea în practica de specialitate. 

Îmi permit să apreciez că este o primă încercare editorială 

modernă cu această temă prezentând o valoare informativă 

utilă celor interesaţi. 

Iată numai câteva argumente ce mă îndreptăţesc să adresez 

felicitări autorului pentru această nouă reuşită editorială şi îmi 

conferă privilegiul de a insista pe lângă cei interesaţi să includă 

în biblioteca personală de specialitate această valoroasă lucrare.” 
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3. Philip K. Dick și moștenirea sa spirituală 

- autor: Luminița Daniela Popa 

- prefațator: Prof. univ. dr. Ştefan Borbély, Facultatea de 

Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

 

„Din perspectiva cititorului român, recepţia operelor lui 

Philip K. Dick a avut o soartă asincronă. Născut în 1928, cu 

două cărţi majore publicate în 1968 (Do Androids Dream of 

Electric Sheep?) şi 1969 (Ubik), după ce The Man in the 

High Castle apăruse în 1962, scriitorul ar fi fost situat, la noi, 

la graniţa generaţiilor '70 şi '80, cu o afinitate în plus faţă de 

aceştia din urmă, însă mă îndoiesc că optzeciştii titraţi de la 

noi au ştiut, în anii lor de formare, cine este autorul Omului 

din castelul înalt, şi-i am în vedere, aici, pe împătimiţii de 

literatură SF, destul de mulţi la vremea respectivă, din cel 

puţin două motive. Primul ar fi că din SF se putea învăţa 

tehnică narativă, se putea jongla liber cu translarea diferitelor 

nivele, augmentate sau virtuale, de realitate, în condiţiile în 

care realitatea socio-politică şi literară de la noi, cea ternă şi 

obiectivă, nu prea oferea şanse de ameliorare. Al doilea 

motiv coincidea cu pasiunea compensativă a unei generaţii 

de a citi secţiunea de literatură SF şi antologiile aferente ale 

revistei Ştiinţă şi tehnică, pe motivul că în interstiţiile 

textelor respective se ascundeau multe realităţi vii ale 

„capitalismului american reprobabil” (oficial: „putred” şi 

inuman), şi ale celui occidental în general, din care mulţi 

adolescenţi făcuseră un modus vivendi ilicit, alături de 

muzica „decadentă” pe care o ascultau la magnetofonul 

personal sau în jam sessions-urile euforice de pe plaja de 

nudişti de la Vama Veche. Oricum, după Revoluţia din 

decembrie 1989, când, în noua cultură a ferestrelor deschise 
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începe şi punerea în circulaţie a operei lui Philip K. Dick, un 

detaliu minor confirmă inhibiţia de odinioară: în 1992, când 

Editura Nemira publică în premieră Do Androids Dream of 

Electric Sheep?, ea optează să nu traducă titlul original, 

propunând, în schimb, Vânătorul de recomense, adică o 

versiune mai banală.  

E sigur, aşadar, că aproape nimeni de la noi nu l-a relaţionat 

pe Philip K. Dick cu Contracultura americană a anilor 1960, 

deşi el nu numai că a trăit în acest mediu, dar l-a şi servit 

indirect pe vremea când a fost vânzător de discuri la Berkeley. 

Cultura halucinogenelor (LSD în special) şi gnoza vin, la Philip 

K. Dick din direcţia Contraculturii. Tot de acolo vine fervoarea 

– programatică, nu încape îndoială... – de a construi un univers 

trans-politic, în condiţiile în care corifeii Contraculturii 

spuseseră că singura reacţie „normală” la „toleranţa represivă” 

a Statului, care te „unidimensionalizează” (termenii îi aparţin 

lui Herbert Marcuse) este aceea de a edifica o societate-mit, al 

cărei protagonist este „omul-mit”, de genul lui Dean Moriarty, 

faimosul erou al romanului Pe drum (On the Road) al lui Jack 

Kerouac.  

Motivul, expus de către Theodore Roszak în The Making of 

a Counter Culture (1969), cartea care lansează sintagma 

„contraculturii”, deşi Roszak ortografiază deocamdată separat 

cele două cuvinte, are o rigoare logică impecabilă. Statul, 

spune Roszak, manipulează cetăţeanul prin intermediul 

tehnocraţiei şi al puritanismului. Progres şi religie, aşadar, 

care duc la concluzia că Statul gestionează istoria şi timpul, 

adică inclusiv viitorul, dezideratul său meschin – dar foarte 

bine regizat – fiind acela de a-i multiplica la infinit pe oamenii 

mărunţi, obedienţi şi conformişti (conformismul e sinonimul 

confortului burghez pentru contraculturali, încă de pe vremea 
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când psihanalistul Robert Lindner scria Must You Conform?), 

adică pe cei care nu se revoltă. 

Consecinţa logică a demonstraţiei este că, dacă doreşti să te 

sustragi malaxorului care te nivelează şi te unidimensionalizează, 

trebuie să recurgi la o altă recuzită existenţială decât aceea 

civilizaţională utilizată în mod perfid de către Stat. Adică: 

trebuie să ieşi din istorie şi să te defineşti mitic, ceea ce 

spuseseră, deja, marii reprezentaţi ai Generaţiei Beat, 

împreună cu Norman Mailer, care va circumscrie hipsterul în 

The White Negro (1957) nu cu instrumentele istoriei, ci cu 

cele ale antropologiei rasiale şi ale mitului.  

M-am bucurat să regăsesc, în cartea pe care o prefaţez, 

identificarea raportului dintre Contracultură şi Philip K. 

Dick, o relaţie pe care Luminiţa Popa o discută în mod 

avizat, cu subtilitate. Indiferent în ce direcţie era dezvoltată, 

Contracultura s-a definit pe sine în termeni antropologici. O 

face Timothy Leary, atunci când vorbeşte despre necesitatea 

generării unui „nou tip de umanitate” (ceea ce, în creuzetul 

exclusivist de la Millbrook, el a şi încercat să creeze), ideea 

fiind reluată de către foarte seriosul sociolog Theodore 

Roszak în partea incantatorie a volumului său din 1969, în 

care nietzscheanismul dionisiac se combină cu o inocenţă 

agrestă de tip Daphnis şi Chloe, care ar fi trebuit să fie – 

judecând la rece lucrurile – ultimul detaliu pe care te-ai 

aştepta să îl găseşti la un universitar sobru, dominat de 

autocontrol şi de exigenţa ştiinţificităţii carteziene, extreme. 

Philip K. Dick nutreşte, şi el, obsesia unui nou tip de 

antropologie, numai că o ia într-o direcţie inversă decât aceea 

comunitar-regresivă privilegiată de către contraculturalii clasici. 

Inversul pe care îl am în vedere este cel al antropologiei 

tehnologice futuriste; dacă colegii săi de contracultură 

invocă, adesea, imperativul mitic al regresiei, asezonându-l 
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cu arhetipologia lui Jung şi cu pasiunea pentru sacralizările 

propuse de către Mircea Eliade şi şcoala sa, Philip K. Dick 

merge în direcţia postumanului şi a transumanului de mai 

târziu, intuind ceva pe care mulţi din jur îl vor percepe doar 

mai târziu, şi anume că viitorul aparţine computerului, 

Internetului (fireşte, nu se vorbea încă de aşa ceva, decât 

intuitiv şi ezoteric), adică realităţii programate.  

Axul principal al demonstraţiei Luminiţei Popa, din cartea 

pe care cititorul urmează să o parcurgă, porneşte de la 

ambiguitatea definirii ca atare a realităţii. Este ea un „dat”, ceva 

ce poate avea, la o adică, un sâmbure secret, nerelevat, pe care 

îl descoperă doar iniţiaţii, cei care „ştiu să vadă” dincolo de 

aparenţe, sau altceva? Se va situa noua „umanitate”, a 

„androizilor” care, eventual, visează oi electrice, în cadrul 

referenţial al realităţii pe care o cunoaştem astăzi, sau se va 

muta ea într-unul nou, inedit, pe care gândirea noastră nu este, 

încă, în stare să îl perceapă? Luminiţa Popa are dreptate atunci 

când afirmă că Philip K. Dick substituie realul cu 

„pseudorealităţi create”, ceea ce o şi determină să transforme 

simulacrele lui Baudrillard în ax metodologic principal pentru 

demonstraţia pe care o propune. Era clar că „realitatea” („ce 

este realitatea?” – se întreabă dramatic autoarea noastră în 

momentul în care se simte obligată să definească premisa de la 

care porneşte cartea sa) intră, în acest tip de percepţie, într-o 

„derivă”, ca să folosim termenul predilect al situaţioniştilor şi al 

lui Guy Debord. Mai dispunem, încă, de un teren destul de ferm 

pentru a o circumscrie? 

Fiindcă, mai este ceva aici: atunci când Baudrillard şi 

admiratorii lui (puzderie şi în România!) definesc simulacrul, o 

fac de pe poziţia referenţială a percepţiei comune despre 

realitate. Altfel spus, realitatea este în jurul nostru, are o 

consistenţă obiectivă, perceptibilă prin simţuri, simulacrul fiind 
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o anamorfoză a ei, o dilatare sau o modificare, care pot fi 

înţelese şi „descifrate” doar pornind de la baza referenţială a 

realităţii de care dispunem, care oferă suportul ontologic. 

Recurgând, prin analogie, la schema conceptuală a lui Rudolf 

Otto, simulacrul este un altceva (das ganz Andere), dar baza lui 

referenţială o reprezintă tot realitatea prin intermediul căreia 

ceea ce este real (iertaţi-mi tautologia...) poate fi verificat şi 

separat de ceva care are doar consistenţă imaginară. 

Noua ontologie a realului, pe care o propune Philip K. 

Dick (şi pe care o preia Brian McHale în Ficţiunea 

postmodernistă, foarte agreată de către autoarea cărţii 

noastre ca suport exegetic) e, însă, radical diferită, fiindcă în 

cazul ei nu mai dispunem decât de „ontologii flotante”, 

lipsite (sau vidate) de rădăcină referenţială. „Realitatea, 

pentru mine – scrie Philip K. Dick, citat în carte – nu se 

percepe, se creează.” Adică, ea e lipsită de bază referenţială, 

de criteriu de verificabilitate, aşa cum, în romanul Omul din 

castelul înalt (pe care, surpriză!, autoarea nu îl analizează, 

deşi s-a făcut şi un serial din el, produs de către Frank 

Spotnitz în 2015), cele două faţete ale „adevărului” se 

privesc una pe cealaltă în oglindă, deconstruindu-se reciproc. 

Nu ştii, practic, ajungând la sfârşitul romanului, dacă 

perspectiva ucronică este cea adevărată (adică: Japonia şi 

Germania au câştigat cel de-al doilea Război Mondial, 

ajungând să îşi împartă lumea), sau adevărată e istoria 

inversă, „pe care o ştim noi”, pe care am învăţat-o în şcoală 

şi o găsim în lexicoane.  

Romanul propune, însă, şi un truc, în capcana căruia ar fi 

foarte facil să cădem: să afirmăm că dilema este, de fapt, 

specioasă, deja rezolvată, prin faptul că toată lumea ştie că 

Germania a pierdut războiul, că Hitler s-a sinucis în buncăr 

etc. În cazul acesta, noi am introduce în roman, din afară, un 
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cod terţiar, pe care, însă, logica sa, construită pe reflexul dual 

al unor oglinzi care se privesc una pe cealaltă, nu îl conţine. 

Pe Philip K. Dick (îi contrariez pe simandicoşi, afirmând că 

a fost unul din titanii literaturii secolului XX), îl interesa, în 

privinţa realităţii, logica de escaladare: poţi construi un 

„real” (şi să trăieşti în el), care să funcţioneze de unul singur, 

fără să aibă nevoie de o bază referenţială, de un suport sigur 

la care să se raporteze? Iată, drept răspuns, ce spune el în 

conferinţa de la Metz, din 1977, citată, de altfel, în carte: 

„Trăim într-o realitate programată de computer și unicul 

indiciu, pe care îl avem este când o variabilă este mutată și 

în realitatea noastră are loc câte o alterare...” 

Luminiţa Popa are mare dreptate să insiste pe mecanismele 

generării acestor aşa-numite „pseudo-realităţi” (formulez 

ipotetic doar fiindcă termenul este uşor depreciativ), care, pentru 

Philip K. Dick, nu erau altceva decât prima dintre realităţile care 

ar putea să existe. Un asemenea mecanism generativ de realităţi 

practic infinite e schizofrenia, definită deja de către autor în 

Schizofrenia and The Book of Changes, din 1965. Un altul îl 

reprezintă halucinogenele, alterările voluntare de conştiinţă, sau 

alterările impuse din afară, dictatorial sau discreţionar, complex 

în care celebra „substanţă D” (de la Death) din A Scanner Darkly 

(1977) intră în conjuncţie cu chip-ul subcutanat al hackerului 

Henry Case din faimosul roman Neuromancer, al lui William 

Gibson (1984), într-un paralelism pe care autoarea îl dezvoltă 

foarte frumos, cu subtilitate. Tot ea precizează că memoria poate 

dispune, în acest context, de o conotaţie dublă: ea poate aliena 

oamenii, îi poate ţine într-un prizonierat afectiv sinomim cu 

plăcerea (Freud lucrase deja pe această accepţiune), însă în cazul, 

situat în viitor, al androizilor cyborgizaţi, memoria lor poate 

deveni, prin intermediul „implanturilor mnemonice”, una 

integral fantasmatică, capabilă, la o adică, să îi şi umanizeze pe 

beneficiari. 
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Philip K. Dick a fost obsedat, de-a lungul întregii sale vieţi, 

de „coduri”; am putea chiar spune că ceea ce îl interesa cel mai 

mult era „codul de realitate” în care trăieşte şi îşi scrie cărţile. 

Care nu era „codul” împărtăşit de către cei mai mulţi oameni, ci 

unul „alterat”, „programat”, care funcţionează ca o „maladie” 

cosmică. Din nou, Freud a fost genial aici, atunci când a spus – 

poate prea devreme pentru a fi înţeles integral – că „istoria este 

o maladie a mitului”. În mod direct. Philip K. Dick a trăit cel 

mai intens această revelaţie cu prilejul experienţei mistice din 

februarie-martie 1974, care îl duce înspre gnoză, cu inerente 

decantări în masivul corp al însemnărilor sale zilnice, cât şi în 

trilogia neterminată VALIS, la care lucra în momentul morţii 

din 1982.  

Poţi percepe gnoza din două perspective: una esenţialistă, 

de tip platonician, interesată de „ideea”, de „secretul” 

iniţiatic care se ascunde sub linţoliul realităţii aparente, şi 

invers: fără să te intereseze „secretul”, miezul de lumină de 

sub carcasa înşelătoare a cenuşiului, creditând, cu alte 

cuvinte, toate textele de suprafaţă aşa cum sunt şi apar ele: ca 

realităţile flotante, suficiente lor însele, ale unei ontologii în 

mod inevitabil pulverizate. În primul dintre cele două cazuri, 

textul de suprafaţă e „bolnav”, urmând să fie „însănătoşit” 

prin intermediul descifrării adecvate. În cel de-al doilea caz, 

„boala” rămâne neatinsă, fiind echivalată de un soi de 

voluptate paradoxală: nu întreprinzi nimic pentru a o 

remedia, savurându-i întregul arsenal de „coduri corupte” pe 

care îl conţine. 

Mare bolnav, într-un sens mai degrabă metafizic, decât 

clinic (trebuie să ai vocaţie pentru asta...), Philip K. Dick a 

privilegiat această din urmă perspectivă. E formidabilă 

fervoarea pe care experienţa mistică de la începutul anului 

1974 o declanşează la el; e ca şi cum i-ar conferi un surplus 
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de energie, de care, altminteri, ar fi fost văduvit. Scrie 

enorm, surescitat, cu zăgazurile ridicate: jurnal, conferinţe, A 

Scanner Darkly, şi mai târziu VALIS, trilogie al cărei titlu 

este un acronim pentru Vast Active Living Intelligence 

System, în care accentul cade pe gnoză şi pe Sophia, 

ipostaziată de o copiliţă, Sophia Lampton.  

Deşi există evidente linii de continuitate de-a lungul 

întregii opere, această fază de creaţie dispune de alţi parametri 

decât aceia din momentul publicării Omului din castelul înalt, 

în 1962. Una dintre diferenţe e dată – cred – de reprezentarea 

ca atare a puterii: politică în 1962, trans-politică după aceea, 

cumpăna apelor precizându-se în Ubik. Deşi impecabil, 

matematic lucrate, textele de după 1969, când apare Ubik, lasă 

paranoia să funcţioneze ca virtute creativă. Rezultatul e 

întotdeauna supra-real; adică „realitatea” (sau ceea ce Philip 

K. Dick concepe ca fiind realitate) funcţionează în spaţiul 

volatil al propriei sale transcendenţe.  

Aici, autorul avea dreptate la modul halucinatoriu, lucru 

pe care îl vedem din perspectiva fiinţei umile care suntem. 

Poate spune cineva cu precizie ce anume devenim atunci 

când ne aşezăm în faţa tastaturii, pentru a lucra la un 

computer? E limpede că puţini dintre noi pot controla ceea 

ce li se întâmplă, dar este la fel de evident că majoritatea 

dintre noi devenim conştienţi de faptul că ne-am legat de 

„ceva” care ne este superior, şi care ne domină. A te afla 

într-un raport cu un computer şi, mai departe, cu Internetul 

nu e un fenomen identitar doar tehnic, ci unul de-a dreptul 

metafizic.  

Pasul următor, inevitabil, la care s-a lucrat deja destul de 

mult, este acela al AR-ului, al „realităţii augmentate” 

(Augmented Reality). Din punctul de vedere legitimist al lui 

Baudrillard, AR e un „simulacru” de gradul doi, care se 
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suprapune peste un alt simulacru, deja existent. Luminiţa 

Popa intră cu fervoare, în cartea ei, în acest domeniu, 

analizând producţiile cinematografice generate de operele lui 

Philip K. Dick: Minority Report, Total Recall şi Blade 

Runner etc. Din nou, o putem face din două perspective: să 

căutăm „diferenţele” dintre cărţi şi filme, ceea ce Internetul 

şi face, scutindu-ne de oboseală. A doua perspectivă e retoric 

generativă, în stilul „semiozei multiple” de care vorbea 

Umberto Eco (autoarea îl citează pe Genette): să tratezi 

filmele ca „realităţi” flotante de sine stătătoare, ca forme de 

supra-discurs imaginativ şi ficţional, născute dintr-o sintaxă 

care este, ea însăşi, lipsită de referenţialitate. Este 

perspectiva pe care Luminiţa Popa o privilegiază, într-o carte 

densă, subtilă, pe care cititorul o primeşte ca pe o partitură 

intelectuală specială, descifrată cu fineţe.” 
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4. Reflecții psihanalitice asupra culturii protestului în 

moda anilor 70 

- autor: Ana-Maria Comănici  

- prefațator: Prof. univ. dr. Elena Basso-Stănescu, 

Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca 

 

<< Evadarea într-o realitate alternativă de unde să poată 

analiza în voie existența unei ambiguități generatoare de stări 

psihotice, a unei lumi dominate de o continuă incertitudine – 

este se pare o temă predilectă a autoarei. 

Senzația de „haos controlat”, dupa cum ne mărturisește 

Ana Maria Comănici – generează un tip de cercetare asupra 

condiției umane, într-un context în care necesitatea de a crea 

vise ține de o anume patologie, nevoia de ancorare într-un 

prezent care ignoră o realitate evidentă, făcând loc unui alt 

tip de spațiu – halucilogen – asemenea unu simptom 

constant, generator de varii depresii. 

Legătura dintre „procesele raționale” și cele afective se 

produce prin generarea emoțiilor, suma lor manipulând la un 

moment dat gândirea și „funcționarea corectă” a individului. 

Patologia marchează perimetrul în care emoționalul nu se 

mai suprapune peste „coordonatele realității”, provocând o 

serie de disfuncții „în interpretarea stimulilor externi” și 

provocând „accidente” – evenimente percepute în plan 

personal ca halucinații. 

În plan artistic – toate aceste trăiri aparent atipice se 

traduc în simboluri, ușurând mult înțelegerea și decodificând 

mai ușor, mai simplu repertoriul emoțional. 

După Gabriel Liiceanu, simbolul reprezintă „un efect al 

dublei dorințe umane de a vizualiza abstractul și de a 
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transcende vizibilul”, funcționând ca „o expresie a activității 

afective”, ca un „semnificant al emoțiilor”. Arta poate fi un 

mediu perfect pentru eliberarea agresivității, a traumelor 

„cauzatoare de suferință”, impunându-se „ca o modalitate 

terapeutică”, ca un instrument prin care creierul generează o 

condiție de supraviețuire, rezolvarea problemelor făcându-se 

prin intermediul „visului terapeutic”. 

Pornind de la premisa că problemele psihice reprezintă un 

teren fertil pentru crearea unor produse artistice, trebuie punctat 

faptul că de-a lungul timpului legătura dintre patologia 

psihiatrică și creativitate a fost permanent în atenția 

cercetătorilor, fiind cunoscut faptul că originile gândirii creative 

se găsesc în gândirea divergentă - opusă gândirii convergente – 

un tip de gândire bazat pe flexibilitate, originalitate, cursivitate, 

asociativitate. 

Percepția persoanelor cu probleme psihice asupra frumosului 

poate fi distorsionată, reinterpretând imagini din perspectivă 

proprie. Autoarea punctează secvențial faptul că „neadaptarea 

la un mediu perceput ca ostil și incomprehensibil explodează în 

adoptarea unui alt tip de estetică – cea a urâtului, punând în 

mișcare toate resursele noastre de apărare”. Urâtul devine mai 

mult decât o opoziție a frumosului – devine un „rău moral”, 

dobândind autonomie, provocând repulsie și scârbă la toate 

nivelele: spiritual, artistic, social. 

Neadaptarea socială induce firesc adoptarea unor simboluri 

pe care societatea le refuză renegându-le „conducând la 

halucinații sau vise cu caracter morbid.” O imaginație 

colectivă bolnavă infuențează, conturbă mediul socio-cultural 

provocând tensiuni între viața publică și cea privată și 

generând o stare protestatară. 
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Percepția deformată a sinelui afectează de asemenea 

adaptarea socială a individului și implicit starea lui psihică. 

Starea de sărăcie, de uzură materială și morală influențează 

cosiderabil scăderea stimei de sine, conducând inevitabil la o 

stare de inadaptare socială. „Costruirea unei identități începe 

cu vestimentația” ea fiind forma prin care transmitem 

mesajele în societate, un tip de comunicare vizuală a 

personalității noastre. Vestimentația ne ajută să schimbăm 

„aparența” fără a modifica esențial structura fizică. Idealurile 

impuse de societate, sunt preluate de către inconștient la 

nivel individual sau colectiv, facilitând crearea unor false 

identități pentru „noua eră”. Idealul postmodern generat de 

deziluziile societății moderne, tinde la un nivel ideatic spre 

neutralizarea conflictelor sociale la nivel de clase și spre 

umanizarea imaginii revoluționare. 

După Mairi Mackenzie anii ’70 au fost anii modei 

pluraliste în care se purta orice, neliniștile sociale și 

instabilitatea economică creând un fel de schizofrenie în 

modă” – nonconformism, frondă, dorință de subminare și 

cultul extremelor – cu stări alternative de conștiință cauzate 

de consumul de droguri, libertinism.   

Organizat în jurul figurii emblematice a lui Jim Morrison 

„cel mai bun exemplu de individ echivoc care reușește să se 

impună în memoria colectivă ca un fel de „nouă imagine 

arhetipală unică”, studiul Anei Maria Comănici reușește să 

capteze atenția și interesul cititorului chiar dacă, precum ne 

mărturisește în prolog „nu își propune diagnosticarea sau 

analiza obiectivă, științifică a stărilor psihice anormale.” >> 
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5. Principiul opozabilității cărții funciare în vechiul și 

noul Cod Civil 

- autor: Teodora Diana Cornea  

- prefațator: Conf. univ. dr. Liviu-Marius Harosa, 

Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” 

 

„Autoarea, Teodora Diana Cornea, alumna a Facultății de 

Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai,  Cluj-Napoca,  

demarează o întreprindere științifică elaborioasă în ciclul de 

lucrări dedicate publicității imobiliare prin intermediul 

cărților funciare. Prima lucrare, cea pe care o prefațăm 

astăzi, se referă la Principiul Opozabilității Cărții funciare în 

vechiul și noul Cod civil, urmând o altă monografie ce are ca 

temă principală tratarea conflictelor de legi temporale în 

sistemul de carte funciară. 

După o scurtă trecere în revistă a înscrierilor de carte 

funciară și a principiilor proprii acestui sistem de publicitate 

imobiliară, autoarea se apleacă cu acribie asupra principiului 

opozabilității înscrierilor în cartea funciară, plecând de la DL 

115/1938 și analizând cu atenție efectul fiecărei înscrieri în 

cartea funciară (întăbulare, înscriere provizorie, respectiv 

notare). Cercetarea se apleacă și asupra conceptului de 

opozabilitate în drept, obiectul, subiecții raporturilor juridice, 

noțiunea de cunoaștere efectivă, dar și aparența în drept fiind 

disecate pentru a oferi o înțelegere juridică acestui fenomen, 

prin prisma opozabilității probatorii și a celei substanțiale. 

Înainte de a discuta despre rolul terților și efectele 

opozabilității față de aceștia (evident, clasificată în funcție de 

înscrierile la care se referă) autoarea tratează amănunțit 
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efectul constitutiv, respectiv cel declarativ al înscrierilor în 

cartea funciară, piatra de temeie a opozabilității. 

După stabilirea bazelor  teoretice ale principiului opozabilității, 

lucrarea ia în discuție efectele înscrierilor în cartea funciară sub 

imperiul noului Cod civil, cu trimiteri la doctrina relevantă și la 

jurisprudență și cu  analiza aplicațiilor practice ale  acestui 

principiu. 

Lucrarea este bine scrisă, încadrându-se în seria operelor 

de popularizare a dreptului,  cu certe valențe științifice și de 

cercetare, beneficiind de un aparat bibliografic extins, drept 

pentru care o recomand studenților, practicienilor dreptului 

dar și publicului larg.” 
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6. Cu arbitrajul la psiholog - studiul relației dintre 

autoeficacitate și stres  

- autor Mihaela Balaj 

- prefațator Lect. univ. dr. Marius Crăciun, Facultatea de 

Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeș-

Bolyai”, Cluj-Napoca 

 

„Sportul este un mix de componente fizice, mintale și 

spirituale supus unor reguli care țin de competiție, socializare 

și relație.  

În lumea modernă în care sportul este pe deplin integrat în 

economie și politică, arbitrajul are o poziție distinctă privită ca 

o profesie grea de înțeles fără o examinare profundă a 

factorilor de influență. Arbitrii sunt expuși la o presiune 

imensă înaintea, în timpul și după competiție. Mai mult, ei au 

obligația să își evalueze prestația sub condiții de presiune, să 

ia decizii rapide, să mențină ordinea, să fie atenți la diferitele 

aspecte ale meciului, să rezolve disputele apărute în decursul 

meciului. Toate acestea depind de nivelul de experiență și 

cunoștiinte, care sunt factori interni. Autoeficacitatea este un 

factor important care joacă un rol esențial în îndeplinirea 

acestor obligații. Conceptul a fost prima dată definit în teoria 

învățării sociale (Bandura, 1977) și oferă putere și motivație 

comportamentului. Autoeficacitatea nu este definită în funcție 

de abilitățile unei persoane, ci mai degrabă ca rezultat al 

evaluării pe care o realizează individul cu privire la ce poate 

face folosindu-și abilitățile.  

Meritul doamnei Mihaela Balaj este că a folosit pentru 

prima dată în România un instrument validat (scala REFS), 

cu date culese pe un eşantion reprezentativ naţional. Este 
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analizată relaţia dintre autoeficacitate şi sursele de stres din 

arbitraj. Standardizarea naţională a unui instrument de 

evaluare psihologică este un demers laborios, dar  cu 

implicaţii majore în practică. Importanţa acestuia constă în 

faptul că  nu există niciun test de evaluare a autoeficacităţii 

la arbitri, recunoscut pe plan internaţional şi care să aibă la 

bază date reprezentative pentru populaţia României. 

Doamna Mihaela Balaj a depus o muncă intensă în 

elaborarea acestei lucrări având surse de informare directe de 

la arbitri consacrați. Lucrarea este de referință și demersul ei 

este singular în România, de mare valoare teoretică și practică.  

Pe lângă competențele în psihologia sportului, doamna 

Mihaela Balaj are  competențe serioase în psihologia clinică și 

psihoterapie, activând concomitent la Spitalul Județean de 

Urgență „Dr. Constantin Opriș“ din Baia Mare (în domeniul 

psihooncologic), în cabinet privat ca psiholog clinician și 

psihoterapeut integrativ, în echipa academică a Institutului 

Delphy pentru Dezvoltare Umană și Comunitară în calitate de 

cercetător științific și specialist în evoluție umană, precum și ca 

autor, speaker și  influencer privind dezvoltarea personală, 

evoluția socială și schimbarea în bine a lumii noastre.  

Recomand lucrarea doamnei Mihaela Balaj ca sursă de 

inspirație în demersurile ulterioare care vor ajuta să pună într-o 

lumină corectă munca dificilă depusă de arbitrii de fotbal. 

Rezultatele vor putea ajuta la elaborarea unor tehnici de 

consiliere pentru aceștia privind contracararea unor efecte 

psihologice nedorite (cum ar fi apariția sindromului de 

burnout), dar și pentru optimizarea prestației lor în competiții.” 
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7. Aspecte procedurale ale anulării actului juridic 

administrativ 

- autor: Mihai Negustor 

- prefațator: Conf. univ. dr. Elena Mihaela Fodor, 

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, Universitatea 

Creştină „Dimitrie Cantemir”, București 

 

<< Tema „Procedura administrativă” este una complexă şi 

poate părea un act de curaj din partea unui absolvent al 

studiilor de licenţă abordarea unui subiect care nu 

beneficiază de o reglementare normativă din pricina multor 

opinii distincte care conturează anumite aspecte ale acestei 

proceduri. Totuşi, Mihai Negustor a reuşit să prezinte în 

lucrarea sa probleme fundamentale, critica unor opinii 

diferite şi soluţii desprinse din practica judiciară, într-un stil 

clar, concret şi accesibil, utilizând numeroase aspecte de 

drept comparat, la un standard ştiinţific superior celui al unei 

lucrări de licenţă.  

Reuşita se datorează unei preocupări constante asupra 

subiectului pe întreg parcursul universitar la Facultatea de 

Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie 

Cantemir”. 

Lucrarea se deschide cu argumentarea necesităţii codificării 

procedurii administrative. Primul capitol este dedicat 

participanţilor la procedură şi etapelor procedurii. Se remarcă 

discuţiile privind clasificarea actelor administrative, criterii 

diferite fiind analizate şi comentate, concluziile proprii fiind 

bine argumentate. 

Capitolul următor este dedicat procedurii emiterii actelor 

administrative şi tratează aspecte de un deosebit interes pentru 
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practică, precum etapele procedurale şi condiţiile de valabilitate 

pentru actele administrative individuale. Acest din urmă subiect 

a generat numeroase discuţii în doctrină şi practica judiciară. 

Autorul prezintă variate opinii într-un mod critic, utilizând o 

bogată jurisprudenţă pentru a oferi răspunsuri argumentate la 

problemele ridicate, legate de distincţia dintre actul 

administrativ individual şi alte înscrisuri care emană de la 

autorităţile administraţiei publice, condiţiile de valabilitate şi 

sancţiunile pentru nerespectarea acestora – cu referire 

accentuată la nulitatea actului administrativ unilateral, distincţia 

între legalitatea şi oportunitatea actului administrativ, efectele 

actului administrativ unilateral.  

Un capitol distinct este consacrat răspunderii funcţionarului 

public pentru nerespectarea procedurii. 

Concluziile au o perspectivă largă, privind provocările cu 

care activitatea administraţiei publice se confruntă nu numai 

la nivel naţional, dar şi european. 

Structura originală, numeroasele aspecte de interes actual 

prezentate pe baza unei bibliografii bogate şi a unei jurisprudenţe 

atent selectate, claritatea şi coerenţa, concluziile argumentate, 

sunt calităţi care mă fac să cred că informaţiile cuprinse în 

lucrare sunt de interes pentru orice student, dar şi pentru un 

jurist interesat de subiectul procedurii administrative. >> 
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8.  Terorismul fundamentalist - Rolul organizaţiilor Al-

Qaeda și Frăţia Musulmană în constituirea organizaţiilor 

teroriste fundamentalist islamice 

- autor: Dana Maria Coza 

- prefațator: Dr. Raul-Ciprian Dăncuță, Cadru didactic 

asociat, Universitatea „Babeș-Bolyai” 

 

„Parcurgem o epocă a contrastelor: accesul la tehnologia de 

cea mai înaltă calitate este dublat de folosirea unor metode 

rudimentare de atac executate de oameni împotriva altor 

oameni; accesul la informare, aproape instantanee, este marcat 

de abundența informațiilor care prezintă într-un mod, de multe 

ori grotesc, răul pe care unii oameni îl fac semenilor lor. 

Fenomenul terorist contemporan devine astfel beneficiar 

direct al progresului societății umane. Surprinzătoar, acest 

fenomen nu poate fi eradicat folosindu-ne tocmai de acest 

progres. Armele moderne bazate pe tehnologii high-tech, 

sistemele de supraveghere și culegere de informații, 

comunicațiile, chiar și strategiile naționale și internaționale 

par a fi neputincioase în fața recrudescenței fenomenului 

terorist. Oare ce ne lipsește? E greu de dat un răspuns 

complet, dar putem face ca din răspunsuri parțiale să 

completăm puzzle-ul și să obținem cunoaștere. Căci până la 

urmă, considerăm că în combaterea acestui flagel ne lipsește 

exact acest lucru: cunoașterea. 

Lucrarea Terorismul fundamentalist - Rolul organizaţiilor 

Al-Qaeda și Frăţia Musulmană în constituirea organizaţiilor 

teroriste fundamentalist islamice a autoarei Dana Maria Coza 

se alătură acestei întreprinderi generoase, cea a cunoașterii și se 

înscrie în încercările noii generații de a contribui la înțelegerea 

fenomenului terorist contemporan. Era mai mult decât normal 
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ca lucrarea să fie stimulată de realitatea cotidiană marcată de 

desele și diversele atacuri teroriste la care asistăm. Ca urmare, 

demersul pe care-l considerăm lăudabil, vine să sublinieze o 

necesitate a societății contemporane de a-și cunoaște 

problemele, inclusiv riscurile și amenințările de securitate și a 

găsi totodată cele mai adecvate măsuri de contracarare. 

Absolventă a programului de Studii de Securitate din 

cadrul Departamentului de Studii Internaționale și Istorie 

Contemporană al Facultății de Istorie și Filosofie a 

Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, autoarea ne 

propune o lucrare care are la bază propria lucrare de licență 

susținută în anul 2014. De aici derivă și limitările științifice 

și literare ale lucrării. Suntem convinși că demersul științific 

și publicistic al autoarei va fi urmat de alte lucrări dedicate 

acestui fenomen. 

Dana Maria Coza ne propune o abordare riguros 

instrumentată metodologic ceea ce face lucrarea accesibilă 

unui public larg, chiar nefamiliarizat cu fenomenul terorist 

contemporan. Rigurozitatea științifică este subliniată și de 

lipsa de partizanat al autoarei care prezintă problematica 

științifică a fenomenului terorismului bazat pe fundamentalismul 

islamic, fără a se lăsa influențată în demersul său de ororile 

produse de acest fenomen la care asistăm prin intermediul 

mass media. Remarcăm în acest sens fina observație cu 

referire la publicul tăcut, islamizat, pregătit ideologic în a se 

transforma rapid în combatanți – martiri. Concluzia autoarei 

devine pe alocuri terifiantă când identifică zona populată de 

extremiști ca sursă nesecabilă de viitori atacatori.  Pe de altă 

parte, trebuie subliniată observația autoarei care consideră că, 

„contrar percepţiei generale fanatismul religios este numai 

rareori motivul actelor teroriste”, iar această „confuzie este 

întreţinută atât de tendinţa factorilor politici şi mass-media de 
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a pune etichete de extremism organizaţiilor teroriste, cât şi a 

grupurilor teroriste care îşi asumă în mod fals motivaţii 

religioase pentru dezvoltarea propriei baze de susţinere”
1
. O 

altă distincție care subliniază imparțialitatea autoarei este dată 

de sublinierea pe care o face asupra asocierii greșite dintre 

terorism și islamism precum și dintre terorism și popoarele 

arabe. Dana Maria Coza combate cu argumente această 

percepție greșită pe care societățile occidentale, inclusiv cea 

românească, sunt tentate să le permanentizeze.  

Inserarea unui capitol cu referiri teoretice asupra fenomenului 

religios considerăm că este mai mult decât lăudabil, chiar necesar 

într-o lucrare care vrea să ne prezinte din perspectivă 

epistemiologică fenomenul terorist bazat pe fundamentalismul 

islamic. Cu toate acestea considerăm relevantă observația 

autoarei care consideră că „islamul este incompatibil cu valorile 

societăţilor liberale, cu democraţia, pentru că în comunităţile 

islamice nu poporul este stăpân. Stăpână este voinţa Domnului 

aşa cum apare în Shari'a, legea supremă formulată de Coran şi 

de Sunna Profetului. … Deci acţiunile  politice  au  legitimitate 

numai dacă sunt bazate pe legea Shari'a. Valorile fundamentale 

în Islam ţin atunci de respectarea normelor legii Shari'a nu de 

cele ale democraţiei”.
2
 

Prezentarea celor două organizații, Al Qaeda și Frăția 

Musulmană, poate ajuta publicul larg să înțeleagă modul de 

operare a celulelor teroriste, ramificațiile și implicațiile 

internaționale ale terorismului fundamentalist islamic contemporan. 

Și într-o oarecare măsură modul de „instituționalizare” a 

acestuia, în celule, grupări și organizații. Deși documentarea se 

oprește la nivelul jumătății celui de-al doilea deceniu a secolului 

XXI, lucrarea poate fi o sursă utilă la dispoziția celui care dorește 

                                                           
1
 Pg 15. 

2
 Pg 26 
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informații triate, analizate și expuse pe înțelesul publicului larg, 

despre fenomenul terorist contemporan.  

Apreciem curajul Danei Maria Coza de a înfrunta opinia 

specialiștilor, și nu numai, ieșind în agora cu o lucrare despre 

terorismul fundamentalist islamic, renunțând astfel la confortul 

expunerilor în mediul academic, expunându-se astfel criticilor 

publicului larg. Îi dorim mult succes, iar eu mai mult ca alții, în 

calitate de fost coordonator al lucrării de licență a autoarei.” 
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9. Femeia în societatea românească din Transilvania: 

între carieră profesională şi viaţă de familie (1850-1914) 

- autor: Alexandra Cotae 

- prefațator: Dr. Ancuța-Lăcrimioara Chiș 

 

<<Alexandra Cotate coordonează platforma „Valori 

românești - Program de spijin a contribuției tinerilor prin 

proiecte/ programe la progresul societății”, fiind implicată 

activ în promovarea și diseminarea scrierilor noilor generații, 

aspirante la vizibilitate în plan socio-cultral, dar mai cu 

seamă la pomparea de idei noi în diverse domenii, care să 

schimbe în bine societatea în care trăim.  

În lucrarea de debut (publicarea tezei de licență „Femeia în 

societatea românească din Transilvania: între carieră 

profesională şi viaţă de familie (1850-1914)”), ea surprinde 

mișcarea de emancipare a femeii din zona elitelor românești 

prin aportul de valori și acțiuni în viața socială, politică, 

economică și culturală din Ardeal. Prezentarea inițială a 

cadrului social și religios a pornit astfel ca un demers firesc 

pentru observarea nu doar a situației politice, ci și a celei 

familiale și sociale a femeii. Astfel, autoarea prezintă dubla 

discriminare a femeii, una politică și alta familială/socială, 

femeia fiind considerată cetățean de rangul doi, lipsită de 

drepturi depline și subordonată tatălui, iar apoi prin căsătorie, 

soțului. Feminismul din Transilvania era din acest punct de 

vedere, axat în primul rând pe exacerbarea spiritului național 

și emanciparea femeii prin sprijinirea învățământului, culturii 

și industriei casnice pentru etalarea și valorificarea artei 

populare românești, aceasta din urmă fiind considerată de 

majoritatea liderelor mișcării feministe ca element definitoriu 

pentru identitatea națională. Studiile de caz prezentate în 
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partea a II-a a cărții, scot feminismul ardelean din descrieri 

generale sau situaționale. Femeile încep să facă istorie în mod 

oficial: ele au asociații, scriu cărți, publică în reviste sau ziare 

și țin discursuri, dar ce este mai important, apar cu numele, 

sunt ele însele personalități formatoare de opinii și pot să-și 

aroge merite personale la nivel social. Ele nu sunt doar soții 

sau fiice ale unor bărbați influenți din burghezia ardeleană, ci 

sunt femei care luptă pentru emanciparea „sexului slab” prin 

educație, cultură și muncă. Este adevărat că, spre deosebire de 

feminismul occidental axat pe dobândirea de către femei a 

drepturilor sociale și politice pe care le au bărbații și critica 

acerbă a societății și a valorilor patriarhale, mare parte din 

feministele din Transilvania vedeau emanciparea femeii tot în 

sânul familiei tradiționale, a religiei și a păstrării elementelor 

de identitate națională (costumul popular, formele ancestrale 

de exprimare artistică), dar cu creșterea accesului la educație 

și conștientizarea valorilor personale ale femeilor. Dintre 

numele prezentate în studiile de caz, Elena Aciu atrage atenția 

prin exemplul personal, ea având o carieră solidă încă înaintea 

mariajului (căsătoria ei la 30 de ani, vârstă până la care și-a 

consolidat cariera didactică, lansându-se și ca scriitoare). Era 

deci o femeie independentă și educată care s-a considerat pe 

sine o prioritate, înainte de a-și alege sau de a-i fi ales un soț.  

Perioada pe care o surprinde Alexandra Cotae în lucrare 

este determinantă pentru înțelegerea mișcării de emancipare 

a femeii române, piedicile politice, sociale și religioase pe 

care femeile le-au întâmpinat fiind greoaie și foarte opresive 

(citatele din legislația civilă sau din dreptul canonic), arătând 

că emanciparea femeii nu a venit ca un cadou al istoriei, ci 

faptul că evoluția mentalităților colective și câștigarea pentru 

jumătate dintre cetățeni a unor drepturi s-au obținut în urma 

unor demersuri participative, a implicării unor personalități 

feminine în ajutorarea efectivă cu bani sau materiale, scrieri 
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literare sau jurnalistice și luări de cuvânt în spațiul public. 

Recunoașterea meritelor femeilor în timpul unor conflicte 

militare majore ajută la observarea puterii pe care acestea o 

pot dobândi nu luând arma în mână, ci mobilizând anumite 

resurse și valori colaterale luptei armate, dar care puse 

împreună, duc la izbândă.     

Diversitatea surselor bibliografice utilizate de autoare 

pentru realizarea acestei lucrări denotă complexitatea 

documentării, evidențiind problematica dificilă a drepturilor 

femeilor din Transilvania de la mijlocul secolului al XIX-lea 

și până la începutul secolului XX. Acest demers descriptiv 

definește începuturile luptei pentru emanciparea „celui de-al 

doilea sex”, o emancipare în principal națională înglobată de 

fapt în marea mișcare a intelectualității române din 

Transilvania. Cartea Alexandrei Cotae „Femeia în societatea 

românească din Transilvania: între carieră profesională şi 

viaţă de familie (1850-1914)” prezintă argumentat dincolo de 

problemele sociale ale femeilor din Transilvania, lupta lor cot 

la cot cu bărbații pentru îndeplinirea idealurilor naționale 

considerate superioare, pentru ca abia apoi să se pună 

problema obținerii drepturilor civile egale pentru toți cetățenii. 

Tratând din punct de vedere istoric situații generale, dar și 

individuale, lucrarea de față este nu doar o sursă de informare, 

ci un amplu material de conștientizare.>> 
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10. Mindfulness împotriva cancerului - utilizarea MBSR 

pentru sporirea calității vieții la pacienții oncologici 

- autor: Mihaela Balaj 

- prefațator: Lect. univ. dr. Elena-Luminița Bouleanu, 

Facultatea de Psihologie, Universitatea „Lucian Blaga”, 

Sibiu 

 

„Omul este un univers, unul aflat pe o fereastră de mijloc 

între macro- și micro-univers, raportat la dimensiunile de 

referință cu care operăm în realitatea de zi cu zi. Omul își 

explorează propria existență de foarte mult timp, iar 

principalul instrument de explorare este chiar mintea umană, 

după legi și modele tot de „ea” inventate. Ba mai mult, 

mintea se explorează pe sine, și aceasta nu este o noutate. În 

pronaosul templului lui Apollo din regiunea Phokis, Grecia, 

cunoscut mai ales pentru așa numitul Oracol din Delphi, sunt 

inscripționate cuvintele: „Cunoaște-te pe tine însuți” și 

„Nimic în exces”.  Mărturii în piatră, pe papirus sau alte 

mijloace se pot găsi în toată lumea, referitor la preocuparea 

pentru deslușirea minții umane. Am putea spune că mintea se 

creează pe sine? Da, o spun rezultate ale cercetărilor din 

psihologie și neuroștiințe. 

De multă vreme, „învățații” timpurilor au constatat că 

mintea poate fi sediul fericirii și disperării, al compasiunii și 

atrocității, al îmbolnăvirii și vindecării. Dovezile științifice 

cu privire la efectele placebo la pacienții cu cancer 

(
1
Hoenemeyer, Kaptchuk, Mehta & Fontaine, 2018) și 

nocebo (
2
Wojtukiewicz, M.Z., Politynska, B., Skalij, P. et al) 

sunt cele mai cunoscute publicului larg, dar sunt multe alte 

rezultate ale cercetărilor care atestă capacitatea minții de a 

inhiba sau genera cogniții, emoții, comportamente. 
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Într-un fel sau altul, religiile și știința au acest instrument 

comun – mintea umană. În ultimele decenii, în mod 

particular filozofia și practicile budiste au constituit arii și 

teme de cercetare în psihologie și neuroștiințe. Idei precum 

renunțarea la dorință, sau practici precum meditația, au fost 

supuse experimentelor și măsurătorilor cu tehnologii 

sofisticate. Meditația de tip mindfulness a câștigat un loc 

definitiv în practicile psihoterapeutice, specialiștii din acest 

domeniu confirmând în mod empiric rezultatele benefice ale 

acestei tehnici asupra stării de bine a oamenilor. 

Psihoterapia pozitivă, psihoterapia cognitiv-comportamentală 

și subramuri ale acestora, utilizează cu succes tehnicile 

mindfulness. Un domeniu de utilizare cu succes al acestor 

tehnici, este psihooncologia. Doar cine nu a trăit vreodată o 

durere, fizică sau morală, nu știe cât de invalidantă fizic, 

psihic sau social, poate fi suferința. Majoritatea dintre noi o 

știm, ceilalți probabil o vor cunoaște la un moment dat. 

Faptul că putem genera alinare prin intermediul minții 

noastre, poate da speranță multor pacienți oncologici.  

Lucrarea Mihaelei Balaj este o dovadă științifică a 

utilității tehnicilor mindfulness în reducerea suferinței 

pacienților oncologici și îmbunătățirea calității vieții. Cu 

greu putem găsi o specialitate în medicină mai plină de 

emoționalitate, atât din perspectiva pacienților, cât și din 

perspectiva personalului medical din secțiile de oncologie. 

După recuperarea psihologiei ca domeniu de formare în 

România post-comunistă, multe spitale apelează la serviciile 

psihologilor în secțiile de oncologie. Mihaela Balaj lucrează 

în acest domeniu din anul 2014. Formarea ca psiholog a 

urmat unei alte cariere, în domeniul științelor exacte, 

punctual, Mihaela Balaj a fost profesoară de matematică la 

nivel de liceu, timp de 10 ani.  
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Studiile masterale în psihologie clinică și psihoterapie,  

realizate la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, le-a finalizat 

cu teza „Mindfulness și cancer – impactul <<mindfulness based 

stress reduction>> asupra simptomelor de anxietate, depresie și 

asupra calităţii vieţii la pacienţii oncologici/hematologici”, pe 

care am coordonat-o. Pe lângă concluziile derivate din 

obiectivele și ipotezele cercetării, lucrarea a excelat prin nota de 

profesionalism a practicianului, cercetarea având ca participanți 

pacienți oncologici cu care autoarea lucra în mod direct în cadrul 

secției Hematologie a Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Constantin Opriș” din Baia Mare. 

Experiența acumulată de-a lungul timpului, preocuparea 

pentru acest domeniu dificil de abordat în psihoterapie, și mă 

refer aici la psihooncologie, raportarea permanentă la tehnici 

validate științific, au condus autoarea la formularea acestei 

lucrări, valoroasă atât pentru specialiști, cât și pentru 

pacienți. Un text îngrijit, presărat adeseori cu termeni tehnici, 

de specialitate, care conferă validitate conținutului, este 

argumentul unei lecturi informative, într-o prea mare piață de 

titluri comerciale, cu conținuturi pseudo-științifice.”  
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11. Țara Moților – Realități istorico-geografice în secolul XX 

- autor: Mădălin-Sebastian Lung  

- prefațator: Conf. univ. dr. Cristian Nicolae Boțan - 

Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai”,  

Cluj-Napoca 

  

„Țara Moților rămâne, în ciuda oricăror realități triste ale 

prezentului, o inestimabilă parte a teritoriului național, 

posesoare a unui patrimoniu cultural construit unic în spațiul 

european și a unor tradiții și obiceiuri de neegalat. Cu toate 

că istoria a fost în mare parte vitregă cu acest spațiu montan, 

resursele fiind în mare parte valorificate de către alte 

comunități decât cea locală (de unde expresia...munții noștri 

aur poartă...noi cerșim din poartă-n poartă), s-a dezvoltat o 

comunitate închegată și care nu a ezitat în a-și revendica 

permanent identitatea, uneori chiar violent. 

Domnul Mădălin-Sebastian Lung, realizează un studiu 

interesant din punct de vedere demografic despre Țara 

Moților, studiu ce respectă rigorile unei analize de profil. 

Dacă în partea de început, în care stabilește încadrarea 

teritorială și limitele regiunii, aportul domniei sale este unul 

mai redus (își însușește practic limitele și argumentarea lor 

stabilite în altă lucrare), în celelalte părți aportul personal 

este unul consistent. 

Autorul abordează corect problemele de natură demografică 

ale Țării Moților, accentuând atât elementele pozitive, cât, mai 

ales cele negative (depopulare, emigrație masivă, posibila 

dispariție a unor sate etc.), emițând și o serie de previziuni, 

identificate obiectiv. 
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Lucrarea respectă, de asemenea, un calapod metodologic 

adecvat, astfel că o putem considera drept o lucrare de calitate. 

Dacă cunoști puțin istoria și realitățile acestei entități 

teritoriale de tip țară, atunci orice studiu devine unul de suflet, 

moții fiind o comunitate aparte, cu valori reper în spațiul 

românesc. Lucrarea elaborată de către autor deține atuurile 

necesare pentru a fi publicată.” 
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12. 1968 și cultura protestului – o comparație între est și vest 

- autor: Sebastian Mariș 

- prefațator: Conf. univ. dr. Ionuț Virgil Costea, Facultatea 

de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 

Cluj-Napoca  

 

„Portretul istoricului contemporan la tinerețe 

Pe dl. Mariș l-am cunoscut în cadrul unor seminarii din 

cursul anului întâi la Facultatea de Istorie și Filosofie a 

Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Relaţia cu 

dânsul apoi s-a dezvoltat odată cu prezența sa în biblioteca 

universitară, în căutarea bibliografiei necesare elaborării 

tezei de licență sau în discuțiile legate de lămurirea unor 

chestiuni de istorie socială a României și Europei Centrale în 

a doua jumătate a secolului al XX-lea. Cu acest prilej am 

observat pasiunea dlui Mariș pentru cercetarea istorică, 

sistematică. În permanență a dovedit responsabilitate pentru 

sarcinile de lucru asumate, citind cu multă pasiune și spirit 

critic bibliografia propusă.  

Dl. Mariș a arătat în diverse ocazii un interes deosebit pentru 

studiul documentelor istorice primare, mai cu seamă a celor 

care ilustrau evoluția vieții sociale din spațiul românesc și 

central european, a ideilor și ideologiilor politice, a formelor de 

agregare a vieții politice din Occident și Europa de Răsărit în 

timpul Războiului Rece. Preocupările sale de cercetare istorică 

s-au concentrat în mare parte pe aceste problematici, fie că a 

fost vorba de lucrări de sinteză ori studii și articole speciale la 

nivel general, fie că a urmărit ideile şi practicile politice din 

spaţiul naţional. Curios, iscoditor, harnic, onest, expresiv, 

elocvent şi argumentat în discurs dl. Mariş s-a impus ca un 
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student meritoriu, elaborând o lucrare de licență în care se 

regăsesc trăsăturile de marcă ale unui cercetător pasionat de 

istorie, mai cu seamă de istoria politică a celei de a doua 

jumătăți a secolului trecut. 

Lucrarea de față a dlui Mariș surprinde perioada consecutivă 

reconstruirii economice care a refăcut distrugerile Conflagrației 

Mondiale, în care prosperitatea părea să se democratizeze în 

Occident, odată cu procesul destalinizării în răsăritul Europei. 

S-au afirmat în acest context noi mișcări sociale care aveau să 

marcheze în opinia unor cercetători în științele sociale și istorie 

o bornă de trecere de la societatea industrială la cea post-

industrială. Astfel, pe fondul Războiului Rece au izbucnit 

tensiuni și conflicte interne în țările Europei Occidentale, în 

țările blocului sovietic și în SUA. Mișcările sociale din anul 

1968 reprezintă un astfel de moment cheie, un moment de 

afirmare a unui nou tip de cultură. Monopolul culturii 

dominante etalată și susținută de puterea politică a fost pus sub 

semnul întrebării, tinerii și muncitorii, animați de idealuri 

sociale și noi valori culturale și-au impus vocile prin 

manifestații publice, au luat în stăpânire instituții publice. 

În lucrarea domniei sale dl. Mariș își propune o analiză 

istoriografică a evenimentelor din 1968. Demersul său se 

distinge de cercetările și abordările „fenomenului 68’ ” din 

perspectiva științelor sociale prin aportul cercetării istorice de a 

prezenta evoluția evenimentelor petrecute în secvențe 

circumstanțiale, circumscrise geografic, social și cultural. 

Gândite și cercetate ca studiu de caz, mișcările sociale din 1968 

evidențiază, după părerea dlui Mariș o serie de particularități, 

de evoluții fragmentare, dar în același timp creează și orizontul 

analizei de tip comparatist, supus unei viziuni de ansamblu, 

unitare. Prin urmare, autorul a fost interesat de nașterea și 

circulația ideilor politice, a ideologiilor care au fundamentat la 
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nivel conceptual și programatic ceea ce este cunoscut sub 

numele de „cultura protestului” la 1968. În acest sens, avem de-

a face cu o cercetare și un elaborat istoriografic dedicat 

reconstituirii istoriei ideilor politice. În schimb, analiza propusă 

de dl. Mariș nu se limitează la acest nivel al investigației 

ideologiilor „culturii protestului”, ci are în vedere deopotrivă 

cercetarea practicilor protestului în formele diverse în care anul 

1968 le-a dezvoltat în diferite regiuni ale mapamondului. 

Astfel, printr-o atenție acordată practicilor „culturii protestului”, 

prin studiile de caz și perspectiva comparatistă asupra acestora, 

dl. Mariș explorează un subiect de istorie culturală sau de 

antropologie politică de tip istoric. 

Contribuția dlui Mariș se ilustrează în cele două registre 

de analiză istoriografică a „culturii protestului” anului 1968, 

o investigare de istoria ideilor politice și a ideologiilor, pe 

de-o parte, și o cercetare, și o scriere de antropologie politică 

istorică, pe de altă parte. 

Structurată echilibrat din punctul de vedere al dimensiunilor 

rezervate registrelor tematice subliniate, împărţită pe capitole şi 

subcapitole, cu o bibliografie fundamentală şi specială ample, 

cu un aparat critic corect întocmit, lucrarea dlui Mariș 

constituie o lectură incitantă și instructivă, atât unui public 

specializat cât și publicului larg. Este necesar să subliniem 

unele trăsături ale bibliografiei consultate de autor cum ar fi 

caracterul sistematic, utilizarea unei ample literaturi secundare 

elaborată de-a lungul secolului XX, o literatură dedicată 

problematicilor relevante pe o scară generală, naţională, 

regională şi locală. În aceeaşi măsură trebuie evidenţiată 

eterogenitatea acestei bibliografii ce cuprinde izvoare primare, 

surse secundare (dicţionare, enciclopedii, bibliografii speciale şi 

analitice), literatură teoretică şi metodologică, sinteze şi 

monografii, studii speciale şi studii de caz, lucrări de autor sau 
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colective. Integrarea acestor surse primare şi secundare într-o 

structură logică şi un text coerent, fără poticneli şi repetiţii, cu 

un stil îngrijit, academic ceea ce dovedeşte maturitatea 

profesională şi ataşamentul faţă de meseria de istoric.” 
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13. Luarea de mită comisă de către magistrați – factor de 

risc asupra securității naționale 

- autor: Raluca Andrea Bujor 

- prefațator: Dr. Manuela Lupu, Profesor Asociat Facultatea 

de Business, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

 

 „Raluca Bujor, o tânără cu o pregătire multidisciplinară, 

a absolvit Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității 

Babeș-Bolyai, specializarea în Studii de Securitate și este în 

curs de absolvire a Facultății de Drept, a realizat o lucrare 

prin care se remarcă, atât cele două specializări absolvite 

precum și trăsăturile personale ale autoarei, și anume un înalt 

simț al dreptății și o înclinație naturală spre valorile morale. 

Lucrarea reprezintă o temă delicată, dar deosebit de 

importantă pentru  bunul mers al societății contemporane, 

deoarece corupția are un impact negativ semnificativ asupra 

nivelului de trai, iar corupția în sistemul judiciar (justiția 

reprezintă una dintre cele trei puteri componente ale unui stat 

democratic), este cu atât mai gravă cu cât deviază de la 

principiile de imparțialitate și echitate, care presupun ca 

bunurile publice să fie distribuite în mod universal, echitabil, 

egal și care trebuie să stea la baza unei societăți împlinite și 

subminează încrederea populației în justiție/ dreptate/ 

corectitudine.  

Deși este o temă sensibilă, cu implicații pe mai multe 

paliere, autoarea a reușit să sustragă și să prezinte într-un 

mod judicios, diplomat și rafinat toate elementele principale 

ale temei, dar, în același timp a reușit să puncteze, cu o 

deosebită finețe, carențele sistemului… 
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Lucrarea începe cu definirea termenului de corupție, iar 

autoarea prezintă o gamă variată de definiții, deosebit de 

eterogenă. Urmează o enumerare a factorilor care generează 

și favorizează corupția, factori care ar trebui luați în 

considerare în vederea eliminării acestui fenomen antisocial, 

care, așa cum bine punctează autoarea „va dăuna dezvoltării 

armonioase a unei societăți umane”  

În capitolul prin care autoarea analizează corupția ca risc 

actual la adresa securității naționale, aceasta prezintă date 

actuale și statistici cu privire la gradul de corupție la nivelul 

României, date deosebit de utile în evaluarea practică a 

corupției. Urmează prezentarea principalelor aspecte privind 

infracțiunea de luare de mită și delimitarea acesteia față de 

alte infracțiuni, autoarea realizând o amplă analiză a ceea ce 

înseamnă această infracțiune. În continuare, luarea de mită în 

lumea magistraților este cercetată prin prisma prevederilor 

legale care reglementează această profesie și propunerilor de 

reformare a sistemului judiciar. Prevenirea și combaterea 

corupției este investigată de autoare prin raportare la 

strategiile naționale adoptate în România, documente care 

sunt puțin cunoscute de către nespecialiști. 

Capitolul de o originalitate aparte este cel referitor la 

studiul de caz privind luarea de mită în rândul magistraților, 

în care autoarea oferă și câteva soluții referitoare la această 

problemă, dintre care, cea mai importantă este cea referitoare 

la educarea civică a tinerilor astfel încât aceste probleme ale 

societății actuale românești să fie eliminate.” 
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14. Politica de securitate a Federaţiei Ruse. Tactici şi strategii 

pentru combaterea terorismului 

- autor: Dana Maria Coza 

- prefațator Lect. univ. dr. Dacian Duna, Facultatea de 

Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai,” Cluj-

Napoca 

 

<<Volumul „Politica de securitate a Federaţiei Ruse. 

Tactici şi strategii pentru combaterea terorismului” este o 

remarcabilă sinteză a unei cercetări pe care autoarea acestuia, 

Dana-Maria Coza, a început-o, în urmă cu aproximativ cinci 

ani, în cadrul masteratului „Managementul Securităţii în 

Societatea Contemporană” organizat de Departamentul de 

Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană al Facultăţii de 

Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-

Napoca. Cercetarea de atunci s-a concretizat, în 2016, sub 

forma unei disertaţii care s-a bucurat de multă apreciere atât 

din partea subsemnatului, aflat în calitate de coordonator 

ştiinţific, cât şi din partea comisiei. Suntem convinşi că de 

aceeaşi apreciere se va bucura volumul de faţă din partea 

publicului român interesat de domeniul atât de fascinant al 

studiilor de securitate şi nu numai. Argumentele sunt 

multiple şi vom încerca să le detaliem în expunerea de faţă. 

Lucrarea este structurată în trei capitole principale şi mai 

multe subcapitole. Prima parte este dedicată documentelor de 

bază care definesc strategia de securitate naţională a 

Federaţiei Ruse. Al doilea capitol surprinde doctrina 

militară, dar şi elementele definitorii ale politicii externe ale 

acestui stat, parte din modul în care Rusia îşi defineşte 

propria sa securitate. Capitolul al treilea acoperă partea 

empirică a cercetării, referindu-se la Federaţia Rusă ca actor 
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internaţional implicat activ în războiul împotriva terorismului, 

acest flagel al secolului nostru care afectează securitatea la 

toate nivelurile de analiză.  

Limbajul simplu, clar, aproape lapidar, caracterizat prin 

evitarea oricăror ambiguităţi, conferă valoare informaţiei pe 

care Dana-Maria Coza doreşte să o transmită publicului 

interesat de politica externă şi de securitate a Rusiei 

contemporane. Autoarea descrie cu luciditate şi fără părtinire 

situaţia de securitate a Federaţiei Ruse, remarcând modul în 

care liderii politici şi de opinie au influenţat documentele de 

bază privind securitatea naţională, cum este şi Strategia 

Naţională de Securitate a Rusiei din 2013 (valabilă până în 

2020), cum este cazul lui Valeri Gherasimov, Şeful Statului 

Major Rus, autorul controversatei „doctrine Gherasimov” 

sau a lui Dmitri Rogozin, Vice-Premierul Federaţiei Ruse, o 

personalitate la rândul său foarte controversată, mai ales 

pentru atitudinea sa extrem de ostilă la adresa Occidentului.  

Surprinderea părţi idiosincratice a politicii externe şi de 

securitate a Rusiei reflectă un analist cu profunde cunoştinţe 

în domeniu, care nu se lasă furat de glazura rece a 

discursului documentelor oficiale, fiind capabil să pătrundă 

semnificaţiile mai adânci, mai personalizate ale textului. 

Autoarea remarcă faptul că tezele strategiei de securitate 

naţională a Rusiei din 2013 sunt întărite şi prin doctrina 

militară din 2014, text în care se evidenţiază în chiar mai 

mare măsură „doctrina Gherasimov”. 

Viziunea paranoidă cu care Rusia tratează problemele 

globale, în special teama de încercuire geopolitică şi mai nou 

geoeconomică, teama de a fi lăsată la periferia sistemului 

internaţional, nu sunt noi, ele reflectând caracterul conservator al 

guvernărilor succesive, de la Rusia ţaristă la URSS şi de la 

URSS la Rusia lui Vladimir Putin. Totuşi, autoarea prezintă 
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un peisaj mult mai complex şi mai colorat atunci când se 

referă la curentele de gândire geopolitică şi geoeconomică 

ale Rusiei contemporane. Se remarcă un remarcabil 

pluralism existent la nivelul curentelor de gândire, care 

variază de la internaţionalism liberal, la izolaţionism sau 

realism moderat. Ne surprinde faptul că nu a insistat mai 

mult asupra curentului eurasianist dezvoltat în jurul lui 

Alexandr Dugin, autor controversat prin poziţiile sale cu 

privire la geopolitica Rusiei contemporane dar şi la situaţia 

internaţională (vezi criza din Ucraina), dar aparent foarte 

influent la începuturile guvernării lui Vladimir Putin. 

Într-un contrast oarecum paradoxal cu strategia de 

securitate şi doctrina militară este prezentat „Conceptul de 

politică externă al Federaţiei Ruse”. Limbajul neoliberal, 

aproape neowilsonian al documentului, punând accent pe 

cooperare, multilateralism, relaţii bune cu vecinii, modelul 

policentric al lumii, multilateralism, drept internaţional, 

soluţionarea paşnică a conflictelor, se distanţează de limbajul 

dur, aproape vindicativ, al doctrinei militare, accentuând 

efortul Rusiei de a-şi crea o imagine pozitivă la nivel global, 

valorificând resursele sale de „soft power”, însă aceste 

discursuri contrastante întăresc imaginea unei Rusii încă 

confuze, în care diplomaţia şi armata, puterea civilă şi cea 

militară, nu par a oferi aceleaşi soluţii la aceleaşi probleme. 

În orice caz, „conceptul” pare a fi strict un instrument de 

„soft power”, în vreme ce „strategia” şi „doctrina” sunt 

instrumente de „hard power”. 

În ceea ce priveşte capitolul al treilea, autoarea porneşte 

de la definirea conceptului de terorism, ancorându-l în 

realităţile politice actuale, analizează multele faţete ale 

fenomenului pornind de la tipologia manifestărilor teroriste 

şi a motivaţiilor teroriştilor, după care analizează manifestările 
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teroriste din Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă. În opinia 

noastră, lucrarea detaliază prea mult partea introductivă, 

conceptuală, fapt ce reflectă o bună cunoaştere a literaturii de 

specialitate în domeniul studierii terorismului internaţional şi 

descrie principalele atacuri teroriste care au afectat Federaţia 

Rusă, într-o manieră sintetică, dar neglijează impactul 

terorismului asupra decidenţilor de la Moscova sau modul în 

care aceştia s-au raportat la ceilalţi actori internaţionali 

implicaţi în clamatul „război împotriva terorismului” lansat 

de administraţia Bush şi la care administraţia Putin a 

reacţionat imediat, Rusia devenind un aliat de nădejde al 

SUA în prima parte a acestui război. 

Nu dorim să tragem concluzii în urma acestei lucrări, 

acestea fiind la îndemâna oricărui cititor, ci să ne declarăm în 

favoarea acestui demers editorial, un demers curajos, lucid, 

ale cărui consecinţe, suntem convinşi, nu se vor opri aici. 

Lucrarea oferă un imens spaţiu de reflecţie pentru cei 

interesaţi de politica externă şi de securitate a Rusiei şi 

sperăm că va fi urmată şi de alte analize politice cel puţin la 

fel de valoroase din partea domnişoarei Dana-Maria Coza.>>   
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15. În numele iubirii – elegiile dragostei 

- autor: Ștefan Cotae  

- prefațator: Rodica Scutaru-Milaș, membru Uniunea 

Scriitorilor din România, Filiala Cluj 

 

<<Și a fost să fie un cântec de iubire. 

Ce s-ar mai putea adăuga mai frumos, mai cu căldură în 

suflet ce transpare aproape din fiecare idee ce se desprinde 

din superbul cuvânt al autorului, un adevărat imn înălțat 

iubirii?! 

Astfel, cartea , putem s-o numim și așa, intitulată sugestiv 

„În numele iubirii” este o continuare firească  a acestui 

„cuvânt” de dragoste pentru cei apropiați sufletului său, dar 

și pentru ceilalți oameni și, nu mai puțin, pentru meleagurile 

românești. 

„Sufletul său râde și cântă” în fața sentimentului de iubire, 

însă suferă și plânge umplându-se de revoltă în fața 

deznădejdii celor mulți și umiliți de nedreptăți, minciuni, 

lăcomie, hoție. De fapt, a unei continue degradări umane la 

care am fost și suntem încă supuși. 

Poetul își începe urcușul poetic prin poezia „În numele 

iubirii”, unde reface drumul dragostei spre infinit, ea 

reprezentând tot ce înseamnă viață, fericire căci „în numele 

iubirii nu pot să urăsc”, afirmă poetul. 

„Muza rea” este tot un joc al dragostei, al „frumoasei 

nepământene” ce trăiește doar în visul său, dându-i speranță. 

Înșelătoare și rea nu plânge, nu râde, nu-i dă binețe. Totuși, 

poetul o imploră să coboare pe pământ fiindcă el o așteaptă 

mereu. 
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Iubirea adolescentină, gingașă, încărcată de vise se relevă 

în „Poveste de dragoste”, poveste care-i trezește nostalgia 

clipelor primăvăratice, dar și a neîmplinirii, a regretului. 

Și iar întâlnim îndrăgostitul rătăcit pe cărările iubirii ce 

așteaptă înfrigurat revenirea femeii iubite, căutându-i mereu 

privirea ca să-i alunge supărările, fiecare clipă adunându-i în 

suflet speranța („Așteptare”). Tot în această așteptare plânge și 

râde crezându-se o clipă fericit („Plâng și râd”). 

„Frumoasa”, „Iubita mea”, „Sufletul meu”, „Aniversare” – 

sunt vise, sunt iubirea, gingășia suspinului unui suflet încărcat 

de lumina dragostei. 

Dar, nu de puține ori, tristețea îi învăluie sufletul la umbra 

chipului iubit în poezii ca „De ce mă lași”, „Resemnare”, 

„Tristețe”. 

Peregrinarea prin chinul iubirii ce-i aduce fericirea dar și 

suferința, durerea se încheie cu un cântec, un cântec de 

dragoste, poate de leagăn pentru toți cei dragi sufletului său de 

îndrăgostit perpetuu, îndrăgostit al frumosului, al vieții („Când 

peste timpuri”). 

După astă frumoasă incursiune pe cărările iubirii, asistăm 

la o cu totul altă partitură în ultima parte a cărții. Pe scena 

realităților crude spiritul grav și aspru pătrunde cu bisturiul 

revoltei analizându-le profund. Ironia fină, tăioasă dezvăluie 

rând pe rând întreaga hidoșenie a plăgii ce roade, asemenea 

unui cancer fără leac, pârghiile vieții noastre sociale: 

economie, învățământ, sănătate, cultură, demnitate, morală. 

Poetul începe dezvăluirea racilelor societății cu o meditație 

asupra păcatului dintâi al omului. În ciuda definirii lui într-o 

gamă abjectă numindu-l când „ucigaș nemilos”, când „animal 

feroce”, „vierme scârbos”, „tumoră”, „codoș”, „zgripțuroaică”, 

„bubă nevăzută”, „șarpe veninos”, „laș” „ce mușcă și fuge pe 
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ușa din dos”, îl ridică din prăpastie spre cer numindu-l „Păcatul 

– originea lumii/ Reinventată pe arca genunii!” („Păcatul”). 

În „Stârpitura” cuvântul dur, aspru se abate asupra femeii 

ce-i stârnește scârba. În cele cinci strofe se realizează 

imaginea portretului unui Iuda feminin al cărui suflet pustiu 

nu știe ce-i iubirea ; bârfa îi este mereu în gură, înșelătoare, 

prostituată în favoruri a cărei împopoțonare ascunde doar 

nimicnicia. 

În continuare facem cunoștință cu Luluța din pamfletul 

„Luluța – scrisoare închipuită-Addagio/ Maestrului I.L. 

Caragiale”. Cu o ironie fină dar amară, poetul face o paralelă 

ingenioasă între mișeii de altădată și cei de astăzi, aducând în 

față personaje din ilustra creație a marilor noștri clasici: 

Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale, I. Creangă. 

Luluța noastră, personaj controversat, „odrasla cucoanei 

Chirița și-a lui Bârzoi, cum ar veni”, pornește în căutarea 

fericirii, spre capitală „într-o cursă infernală/ Cu greu 

strunindu-și teleguța/ Gonește înspre parvenire/ Neprețuita 

de Luluța”. 

Dar, ca într-o „poveste”, Luluța face popasuri „amoroase” 

în drumul ei spre devenire. 

La final „Luluța și ciracii ei.../ Valsează peste legea 

firii.../ Ei sunt ciulinii veninoși/ Care imită trandafirii...” în 

ciuda strigătelor „mârlănimii” cum că „Luluța-i nărăvită”. Și 

astfel, toți acești „sclavi ai meandrelor puterii,/ Minciunilor 

și desfrânării,/ [...] „Uitând de lege și dreptate” [...] „Scăpați 

de orice înfrânare/ Și-arată fața de mișei,/ De intriganți fără 

rușine,/ Elitele de derbedei.” 

Concluzia poetului este că speranța moare în fața atâtor 

mișelii, atâta timp cât la cârma țării se află astăzi, ca și 

altădată, nemernicii. 
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În lumina Sărbătorilor Pascale gândul i se întoarce spre 

cei mulți înăbușiți în suferințe căci „ farisei în robe negre,/ 

Cu cruci și cu biblii pe masă,/ Ucid dreptatea și speranța/Și 

de nimic nu le mai pasă!”(„Patimile”). 

Cartea își încheie cuvântul cu elegia „Poetul” – tot un 

elogiu adus iubirii, în care autorul dă o definiție amplă 

menirii poetului care, „...rază de lumină/ E flacăra lui 

Prometeu, fiind copilul sorții” și „Îngerul lui Dumnezeu” ce 

face „popasuri către infinit” fiindcă „Poetul nu-i precum 

oricine,/ Deși pentru orice el cântă./ Sufletul lui e logodit/ Cu 

cerul și Lumina Sfântă!”, reliefând sensibilitatea, gingășia 

simțirii sale.>> 
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16. Contribuții la studiul ornitofaunei din sate-crânguri 

ale Munților Apuseni 

- autor: Mădălin-Sebastian Lung 

- prefațator: Șef lucrări dr. Alexandru N. Stermin, 

Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea ,,Babeș-

Bolyai”, Cluj-Napoca 

 

„Acum 12 000 de ani, primul grup de oameni ajungea pe 

coasta de est a Americii de Sud, a fost o călătorie lungă a 

speciei noastre, de peste 60 000 de ani, o epopee începută în 

Africa. Am apărut printre toate celelalte și ne-am răspândit 

repede pe Pământ, ne-am înmulțit tot mai mult și am creat 

comunități tot mai mari, am dus astfel, la formarea unei noi 

geosfere terestre, Antroposfera. Cu cât aceste comunități 

creșteau cu atât ne-am simțit tot mai puternici și în spatele 

zidurilor construite de noi, ne-am rupt de Natură. Populația 

speciei noastre a crescut pe baza exploatării resurselor 

naturale, iar așezările umane s-au extins pe teritorii cândva 

ocupate de habitate naturale. Antropizarea a devenit astfel un 

fenomen semnificativ, o modificare cumulativă a mediului 

provocată de noi. Repercursiunile negative ale înmulțirii și 

extinderii noastre nu au întârziat să apară.  

Încă din 1850, Alfred Russel Wallace, codescoperitorul 

teoriei evoluției speciilor prin selecție naturală, vorbește 

despre situația din Indonezia, unde pădurile sunt defrișate 

pentru plantații de ceai, iar asta duce la dispariția unor forme 

de viață. Concluzionează că extincția speciilor nu mai este 

doar un fenomen natural, cum se credea până atunci, ci este și 

cauzată de om. Dacă unele specii dispar, odată cu extinderea 

noastră, în aglomerațiile urbane, alte specii se înmulțesc 

excesiv. În 1920, Charles Elton, pune bazele ecologiei 
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populațiilor, din analiza observațiilor făcute pe șoarecii și 

șobolanii care au invadat stocurile de hrană din orașe mari ale 

Angliei și au avut creșteri numerice explozive. Ulterior 

studiile lui se extind în afara granițelor și constată astfel că 

fenomenul este unul global.  Așezările și activitățile umane, 

contribuie astfel la dispariția unor specii sau la explozia 

numerică a altora, evenimente ce provoacă dezechilibre 

majore ale mediului.  

Astăzi, toate aceste modificări cumulate, au dus la o rată a 

extincției de 3 specii/ora, ceea ce înseamnă 27 000 specii pe 

an. Cifrele sunt catastrofale și în acest context viitorul nu este 

unul optimist pentru specia noastră și pentru biodiversitatea 

Terrei. Pentru a diminua efectele și pentru a reduce rata 

extincției este nevoie de o înțelegere a  cauzelor și de o 

identificare a unor măsuri concrete și specifice de gestionare a 

interacțiunii dintre om și Natură. În acest context a apărut 

conceptul de dezvoltare durabilă, care are ca obiectiv principal 

integrarea activității umane în dinamica mediului, pentru a 

reduce efectele negative ale acestui dezechilibru. 

Numeroase studii au explorat în ultima vreme interacțiunea 

diferitelor comunități umane cu biodiversitatea, pentru a 

identifica efecte negative și pentru a nominaliza măsuri și 

mijloace specifice de reducere a acestora. În tabloul 

biodiversității, păsările sunt un indicator al calității mediului, 

prezența sau absența lor aduc informații importante legate de 

elementele și interacțiunile dintr-un ecosistem, fie el natural 

sau antropic. Majoritatea studiilor au fost efectuate în habitate 

naturale, iar recent s-a trecut și în zone agricole. O nouă 

tendință vizează evaluarea avifaunei din orașe și zone rurale. 

Toate acestea pentru a obține o imagine cât mai amplă și la o 

rezoluție mare, a interacțiunii dintre om și mediu.  
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O lucrare care vizează speciile de păsări din sate-crânguri 

ale Munților Apuseni, contribuie în mare măsură la acest 

întreg tablou, prin faptul că aduce informații noi despre 

diversitatea păsărilor din cadrul acestor habitate particulare, 

unde prezența și activitatea omului se integrează insesizabil, 

parcă, în mediul Natural. 

 Un astfel de exercițiu își găsește semnificația nu doar la 

nivel local, prin informația pe care o aduce în ceea ce privește 

avifauna zonei, dar și la nivel conceptual, contribuind la 

extinderea perspectivelor ce vizează înțelegerea unor domenii 

noi și de interes, precum dezvoltarea durabilă, ecologia umană 

și ecologia culturală. Este de remarcat interdisciplinaritatea 

modului de abordare și prezentare al lucrării, o reflexie a 

pregătirii interdisciplinare a autorului. Acest aspect este 

esențial pentru o înțelegere integrată a interacțiunii dintre om 

și mediu. 

Lucrarea oferă nu doar o călătorie în lumea păsărilor, 

scrisă cu pasiune și profesionalism, ci o călătorie în spațiul 

aparte al Munților Apuseni și de ce nu una în timp, în 

dimineața târzie  a întâlnirii omului cu păsările și Natura. 

Doar știind cine suntem și de unde venim, putem să alegem 

drumul cel mai bun pe care să mergem!” 
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17. Gestiunea juridică a dreptului de proprietate publică 

în mediul comunitar 

- autor: Tatiana Larisa Costaș (căs. Zetocha) 

- prefațator: Conf. univ. dr. Liviu-Marius Harosa, 

Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 

Cluj-Napoca 

 

„Se spune că o carte este o bucurie, pentru că descătușează 

prin scrierea și, ulterior, citirea ei un întreg univers. Prin 

urmare, orice lucrare are gradul ei de merit. Cu atât mai 

meritorie este prezenta lucrare științifică de popularizare 

intitulată „Gestiunea juridică a dreptului de proprietate în 

mediul comunitar” cu cât autoarea, d-na Tatiana Larisa 

Costaș, este o fostă studentă de-a subsemnatului, absolvind cu 

rezultate meritorii cursurile deloc ușoare ale Facultății de 

Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. 

Subiectul cărții se referă la teoria domenialității și la 

dreptul de proprietate publică, o instituție fundamentală a 

sistemului dreptului civil - ramura drepturilor reale principale. 

Lucrarea este structurată din șapte capitole, la rândul lor 

împărțite în subcapitole și paragrafe. 

Capitolul 1 tratează apariția conceptului de proprietate 

publică și evoluția sa istorică, făcând comparații cu dreptul 

roman, cu dreptul medieval și cu vechiul drept românesc. De 

altfel, în toată lucrarea se observă o pendulare, o comparație 

între vechiul cod civil și noul cod civil, cu sistemul legislativ 

aferent, aptă să confere o mai bună perspectivă cititorului 

asupra acestei instituții juridice importante. 

Capitolul II are ca subiect  Definirea și caracterele 

juridice ale dreptului de proprietate publică, analizându-se 
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caracterele patognomonice ale acestuia: titularii dreptului de 

proprietate publică sunt statul și unitățile-administrativ 

teritoriale; obiectul dreptului de proprietate publică este 

alcătuit din bunurile care fac parte din domeniul public; 

exercitarea acestui drept de proprietate publică are loc numai 

în regim de drept public; dreptul de proprietate publică 

prezintă anumite caractere juridice proprii, specifice, care-l 

deosebesc de dreptul de proprietate privată, fiind inalienabil, 

imprescriptibil și insesizabil. Lucrarea tratează cu acuratețe 

fiecare dintre aceste caractere, plecând de la prevederile 

prevăzute în art. 136 din Constituția României. Este de 

menționat că autoarea analizează atent chestiunea 

inalienabilității dreptului de proprietate publică, cu exemple 

și cu excepțiile date de servituțile constituite anterior trecerii 

bunului în domeniul public, dacă acestea nu sunt constituite 

împotriva uzului și interesului public. 

Capitolul III se referă la Obiectul dreptului de proprietate 

publică, tratându-se teoria domenialității, delimitările 

domeniului public de alte forme de proprietate și instituții 

juridice cum ar fi dreptul de proprietate privată al statului și 

unităților administrativ teritoriale. Totodată, sunt prezentate 

într-o formulă analitică criteriile necesare includerii 

bunurilor în domeniul public, cu trimiteri și discuții asupra 

legilor speciale ce conțin prevederi referitoare la bunuri 

publice, cum ar fi Legea nr. 85/2003, legea minelor, legea 

petrolului Legea 238/2004, Legea nr.13/2007 legea energiei 

electrice etc., inclusiv în ceea ce privește regimul juridic al 

ariilor protejate. 

În Capitolul IV  se analizează modalitățile de formare a 

domenului public, care sunt atât cele din domeniul 

administrativ (e.g. trecerea unor bunuri din domeniul privat al 

statului sau unităților administrativ-teritoriale în domeniul 
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public), cât și cele din dreptul civil (expropriere pentru cauză de 

utilitate publică, rechiziție, prin intermediul achizițiilor publice, 

prin acte cu titlu oneros (vânzare-cumpărare, schimb) sau 

gratuit (legat, donație) ori prin alte moduri prevăzute de lege 

(ocupațiune, succesiunea vacantă, ș.a.m.d.)   

Cel mai consistent capitol, din punct de vedere ideatic, 

este Capitolul V, referitor la exercitarea dreptului de 

proprietate publică. Aici se prezintă drepturile  reale derivate 

din dreptul de proprietate publică (dreptul de administrare, 

dreptul real de folosință) precum și celelalte drepturi 

personale ce afectează domeniul public  (concesiunea, 

închirierea). Fiecare drept este tratat în mod extensiv, într-un 

limbaj accesibil profanilor, însă totodată riguros din punct de 

vedere științific, insistându-se asupra caracterelor juridice și 

a funcționării drepturilor derivate din proprietatea publică. 

Capitolul VI Mijloacele de apărare ale dreptului de 

proprietate publică tratează pe scurt acțiunea în revendicare a 

bunurilor obiect al proprietății publice, acțiune imprescriptibilă 

derivată în mod direct din caracterul imprescriptibil al 

dreptului. Trimiterile la jurisprudența Curții Constituționale în 

materie sunt binevenite în înțelegerea naturii juridice a acțiunii 

în revendicare. Autorul tratează cu atenție și  acțiunile posesorii 

grefate dreptului de proprietate publică. 

Ultimul capitol (Capitolul VII) este dedicat stingerii 

dreptului de proprietate publică, fiind tratat în simetrie cu 

capitolul IV dedicat, după cum am arătat, modalităților de 

formare ale domeniului public. 

Lucrarea este bine scrisă într-un limbaj accesibil însă 

riguros. Bibliografia este extinsă pentru țelul operei, autorii 

importanți, tratatele, monografiile, cursurile dar și articolele 

din revistele de specialitate servind alcătuirii unei opere 
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închegate, echilibrate, ce denotă calitățile de jurist și de 

cercetător ale autoarei. Autorii de drept administrativ și de 

drept civil sunt citați și utilizați cu inteligență, creându-se 

astfel premisele unei cărți reușite. 

Recomand această carte studenților la drept, absolvenților, 

și practicienilor în domeniile de interfață între specialitățile 

juridice și de etică medicală, pentru că realizează o bună 

trecere în revistă cu titlu de inițiere monografică asupra 

fenomenologiei abordate.”  
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18. Responsabilitatea de a proteja. NATO în managementul 

crizelor și conflictelor internaționale cu un studiu asupra 

situației din Libia 

- autor: Ioana-Alexandra Năstăsoiu 

- prefațator: Lector univ. dr., General brig. (r) Ioan 

Manci, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie 

Contemporană, specializarea Studii de Securitate, 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

 

„Securitatea este o stare de fapt, la nivel de individ, stat, 

regiune, la nivel global, în care statele, organizațiile 

internaționale și alți actori, contribuie în mod semnificativ, 

dar în moduri diferite. Identificarea forțelor ce acționează în 

actualul mediu de securitate ne ajută să înțelegem viitorul 

nostru, viitorul omenirii și modalitățile cele mai potrivite 

pentru realizarea si menținerea climatului de liniște, de pace.  

Această lucrare analizează conceptul de „responsabilitate 

de a proteja” ca o componentă a securității în general, a 

dimensiunii umane, în particular și arată importanța deosebită 

pe care o are punerea în practică într-un mod cât mai eficient.  

Responsabilitatea de a proteja a fost și este un subiect al 

dezbaterilor purtate la nivel internațional, cu privire la 

diverse teme din domeniul dreptului internațional. Tematica 

îşi are originea în raportul Comisiei Internaţionale de 

Intervenţie şi Suveranitate Statală (ICISS, înfiinţată de către 

guvernul canadian), din decembrie 2001. Conceptul are 

utilitate din perspectiva  posibilelor remedii, care includ 

chiar și intervenţiile militare, pentru a evita ori a pune capăt 

violărilor masive ale drepturilor omului comise de către state 
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împotriva propriilor cetăţeni ori în situaţia în care autorităţii 

statului îi lipseşte efectivitatea.  

Scopul inițial al acestei lucrări a fost orientat spre 

identificarea instrumentelor de putere eficiente pentru 

asigurarea securității umane. În mediul dinamic și complex 

în care ne aflăm, viața indivizilor este afectată și influențată 

de o serie de evenimente, unele cu impact decisiv, crizele și 

conflictele făcând parte din această categorie. Modul în care 

se răspunde la acestea influențează fundamental viața de zi 

cu zi a persoanelor și progresul societăților, în general. Omul 

este elementul esențial al oricărei forme de organizare 

socială, iar protecţia lui ar trebui să stea la baza oricărei 

societăţi normale.  

De remarcat faptul că cercetarea a avut ca și punct de 

pornire ideea conform căreia teoria responsabilității de a 

proteja poate fi un instrument eficient în asigurarea 

securităţii umane şi ar putea elimina neajunsurile existente în 

legătură cu oportunitatea unei intervenţii în cazul în care 

membrii unei populaţii sunt victimele propriilor lor guverne.  

De apreciat, abilitățile autoarei lucrării în ordonarea 

ideilor, capacitatea de observație, creativitatea și deschiderea 

față de opiniile specialiștilor, asigurarea securității umane 

fiind o preocupare care presupune o atenție sporită și care are 

nevoie de asumarea răspunderii și instrumente adaptate în 

mod eficient la mediul de securitate în continuă schimbare.  

 Kofi Annan, al VII-lea Secretar General al Națiunilor 

Unite, ca urmare a angajamentului față de această preocupare, 

a formulat întrebarea –„dacă intervenţiile umanitare sunt un 

asalt la adresa suveranităţii, cum se poate răspunde la o 

situaţie gen Rwanda sau Srebrenica - la o violare a 

drepturilor omului în masă şi în mod sistematic ce afectează 
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orice percept cu privire la umanitate?” la care se dorește să se 

răspundă prin cartea de față.  

Alegerea studiului de caz, NATO și criza din Libia 

contribuie decisiv la înțelegerea complexității subiectului, 

datorită faptului că situaţia din Libia a reprezentat primul 

angajament al principiului responsabilităţii de a proteja,  

adoptat oficial de către Organizația Națiunilor Unite și asumat 

de Alianța Nord-Atlantică ca organizație politico-militară 

activă, capabilă să-și autoregleze politicile și strategiile la 

complexitatea mediului de securitate. În acest sens, conform 

Conceptului Strategic adoptat cu ocazia Summit-ului de la 

Lisabona din 2010, pentru asigurarea protecției populației și a 

teritoriilor aliate, NATO va îndeplini trei misiuni de bază: 

o apărarea colectivă, 

o managementul crizelor și 

o cooperarea în domeniul securității.”  
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19. Indian Business Vision 

- autor: Alexandra Cotae 

- prefațator: Dr. Manuela Lupu, Profesor asociat Facultatea 

de Business, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

 

„Alexandra’s recent work is highly dedicated to the 

greater good of the society and she has been implicated in 

the sustaining and continuing grow of the programs that 

reach the heart of the community with the specific aim of 

creating a society where is possible to live in harmony, with 

no individual and egoist interests, a society where all the 

stakeholders are important in the decisions that are taken. 

Alexandra’s research paper is emulated on her personality. 

Besides the information offered in the paper, which has a 

literature overview on the intercultural communication in 

business, she presents the Indian communication and 

negotiation style, with a special emphasis on the ethical nature 

of doing business in India, and the commitment of Indian 

companies for the greater good of the community. 

The paper could be a very useful tool for the practitioners 

who want to know more about how to communicate with 

different cultures, which are the intercultural communication 

processes and which are the models that they can use in 

analyzing national and organizational cultures. But a special 

merit of the paper is the way in which is analyzed the Indian 

culture, not only as a way of doing business, but also through 

the principles that could be interiorized by the Romanian 

business people, and not only. 
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A very useful and practical program could be developed 

based on the paper, a program through which the Indian 

culture could be brought more closer to the Romanian 

culture by taking the expertise, know-how, vision of Indian 

entrepreneurs, corporations, managers, specialists active in 

Romania.” 
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20. Conflictele de legi temporale în sistemul de carte 

funciară. Între teorie și practică 

- autor: Teodora Diana Cornea 

- prefațator: Conf. univ. dr. Liviu-Marius Harosa, 

Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 

Cluj-Napoca 

 

Lucrarea „Conflictele de legi temporale în sistemul de 

Carte funciară ” este o lucrare interesantă.  Ea reprezintă o 

continuare a cercetărilor pe care tânăra autoare, Teodora 

Diana Cornea, le întreprinde asupra sistemului de publicitate 

imobiliară. Lucrarea este bine scrisă, cu frecvente referiri la 

doctrina și jurisprudența relevantă însă, mai înainte de toate, o 

dovadă a trecerii în revistă a interesantei probleme a aplicării  

și a efectelor succesiunii  de legi care au reglementat sistemul 

de publicitate imobiliară prin intermediul cărților funciare 

începând de la introducerea lor, în sec. XVII, prin patentele 

imperiale, până la actuala reglementare a Codului Civil din 

2011, trecând prin Codul Civil Austriac,  regulamentele de 

carte funciară din 1855, cele din 1870, DL 115/1938, Legea 

nr.7/1995, precum și în Legea de punere în aplicare a Codului 

civil. 

Autoarea tratează conflictul aparent și conflictul real de 

legi în timp, insistând asupra principiului ultraactivității legii 

civile și al aplicării imediate a legii noi și trecând totodată în 

revistă soluțiile pe care legislația le-a găsit. Deși analiza 

critică a acestor soluții putea fi dusă mai în profunzime, 

lucrarea își atinge scopul, și anume de a ajuta tinerii 

practicieni, studenți și masteranzi, dar și publicul avizat, să 

înțeleagă funcționarea acestei instituții în delicatul  și 

fascinantul domeniu al cărților funciare.  
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21. Balade amare – poeme social-politice 

- autor: Ștefan Cotae  

- prefațator: Rodica Scutaru-Milaș, membru Uniunea 

Scriitorilor din România, Filiala Cluj 

 

 

<< Ringul de foc al vieții 

 

Continuare firească a primei cărți („În numele iubirii” 

– n.n.) se înscrie, ca o altă aripă a zborului poetic al d-lui 

Ștefan Cotae, iar poeziile cuprinse între filele noii cărți se 

intitulează „Pamflete amare”. 

De ce amare? Simplu: pentru că însuși autorul îndurerat 

dezvăluie și înfierează minciuna, lăcomia, hoția, cinismul, 

parvenitismul, impostura, prostia, nedreptatea, corupția 

reliefând totodată și pericolul pe care acestea îl infiltrează, 

picătură cu picătură, în conștiințe și suflete. 

Pamfletele sale, de altfel un fel de alegorii ce scot la 

iveală racilele unei societăți viermuinde, izvorăsc tot din 

marea Dragoste a poetului pentru cei mulți și necăjiți a căror 

suferință se perindă prin ochii minții și ai sufletului său, 

suferințe pricinuite de atâtea nevolnicii, ticăloșii, umilințe, 

minciuni ale aleșilor noștri. 

Autorul, după cum el însuși mărturisește, nu face 

politică, nu înfierează persoane anume, partide sau orientări 

politice, ci tipologii umane și comportamente reprobabile. 

Așa după cum am mai afirmat, toate racilele societății 

noastre corupte pun în pericol pârghiile unei societăți sănătoase: 

învățământul, cultura, sănătatea, economia, conștiința individuală 

și publică, sufletul și nu mai puțin însăși existența noastră ca 

popor, ca națiune. 
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Poarta ogrăzii pământului străbun e deschisă de poezia 

„La mine-n țară”, poezie în care autorul face radiografia 

panoramică a aspectelor hidoase ale societății de azi care 

împietează viața, fiind asemenea unei „săbii a lui Damocles” 

gata să ne reteze firul existențial. 

Astfel „Grădina Maicii Domnului ce-a fost,/ Se risipește 

astăzi , fără rost,/ [...] popor martir,/ Întoarce-te la datini și la 

țară,/ Să nu fim în lume de ocară!/ Și-nțelepciunea ta oricui s-o 

spui,” căci ... „[...] De vom fi demni-românii cei de azi-,/ Să ne 

salvăm pădurile de brazi/ Și zâmbetul copiilor, mereu”...afirmă 

poetul. 

În circul democratic își fac apariția personajele care, 

albindu-și conștiințele cu vorbe meșteșugite, promovează 

hoția, minciuna propovăduind așa-zisa democrație a puterii, 

a propriului buzunar. 

Sub o formă de voioșie ironic-amară care stârnește 

râsul/plânsul, cu un vers săltăreț-vioi, cu măsură, ritm și rimă 

bine strunite, este adusă în prim-plan o întreagă cohortă de 

hămesiți ce-și trag sforile alegându-se și înlocuindu-se 

reciproc într-o goană permanentă de a apuca ciolanul, de a 

parveni, toate reliefându-se în închipuita scrisoare adresată 

maestrului I.L Caragiale din poezia „România părăsită”. 

Cupletul „Existențiala” este o aducere în scenă nu 

numai a ilustrului cupletist Constantin Tănase, ci și o punere 

în scenă a tuturor potențialelor vremii ce ies la rampă. 

Concluzia este evidentă: „Foaie verde și-o sipică,/Bate vântu 

vasăzică,/La ușa sărmanului/Și-n casa românului.//Cei bogați 

sunt mai bogați/ Hoții se au toți ca frați” [...] „Numai 

românul, sărmanul,/ Se sucește se-nvârtește/ Și nimic nu-i 

reușește!”. 

Și uite-așa pornim în ritmul unui imn, „Imnul 

ticăloșilor” în care din cuvântul persiflant al autorului aflăm 

că astăzi sunt proslăvite hoția, analfabetismul dregătorilor, 
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demagogia, lăcomia, corupția și sunt ridicate în slavă 

lichelele și beizadelele ce stau în fața bucatelor. 

Lichelele, trădătorii ca „Iuda Iscarioteanul,/Ne înșeală 

și e cinic...”, impostori de toate nuanțele ce „...debitează la 

comandă,/ Idei tâmpe și banale...”; imbecilii și lingăii ce 

tronează în „...marea frenezie a puterii absolute”, stând 

mereu „numai în frunte”; odioșii și siniștrii de azi, de la 

putere „și-au tras vile și palate/ Și hălci zdravene de-avere”, 

toți și toate sunt țintuite în cuvintele din imaginile și 

mișcările regizorale existente în poezii ca: „Lichelele”, 

„Impostura”, „Imbecilii”, „Iuda Iscarioteanul”, „Odioșii și 

siniștrii”, „Statu-Palmă-Barbă-Cot”. 

Scene, tablouri ale vieții de azi se mișcă într-un rulaj 

cinematografic proiectând pe marea scenă a țării întreaga 

reprezentanță a lumii politice din prezent, delirantă în goana 

după halca și ciolanul cel mai mare. 

În pamfletele sale asistăm la un sinistru cortegiu de 

rele ce s-au abătut asupra neamului nostru românesc.Sunt 

ilustrate realitățile unui timp frământat , a unei societăți greu 

încercate, a unor suflete naive ce au crezut cu tărie într-o 

adevărată schimbare a vieții lor și a căror dezamăgire s-a 

transformat, încetul cu încetul, într-o profundă deznădejde, 

furându-le lumina speranței. 

În această lume ce se rotește haotic, autorul rostește 

parcă o sentință și un avertisment: „...româna națiune /E în 

pericol de-a apune,/ De suferință și de jale/ Și de netrebnică 

trădare!”(Noroiul)>> 
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22. Microregiunea Vlădeasa – Huedin - Studiu de Geografie 

Regională 

- autor: Mădălin-Sebastian Lung 

- prefațator: Șef lucrări Dr. Viorel Gligor, Facultatea de 

Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

 

„Lucrarea face o amplă analiză asupra spațiului investigat 

având drept scop evaluarea potențialului local de dezvoltare, 

identificarea soluțiilor optime de valorificare integrată a 

teritoriului și evidențierea direcțiilor actuale de dezvoltare 

regională. Studiul elaborat pune accentul pe evidențierea 

interrelațiilor dintre componentele teritoriului, a fluxurilor 

locale și regionale, precum și pe transformările structurale 

induse de-a lungul timpului, cu impact direct asupra 

funcționalității actuale a Microregiunii Vlădeasa-Huedin. 

Gradul de noutate al acestei lucrări constă în aplicarea unei 

metodologii specifice de analiză structural-funcțională, 

evidențierea formelor de valorificare optimă a teritoriului pe 

baza resurselor existente și identificarea principalelor 

oportunităţi de dezvoltare integrată a teritoriului în acord cu 

valențele regionale. Structurarea este în concordanţă cu tema 

tratată, iar cele 6 capitole sunt judicios proporţionate şi dispuse 

într-o ordine logică (impusă de cerinţele studiului), ceea ce 

conferă un caracter unitar lucrării. Fiecare dintre acestea 

conţine o prezentare generală a problematicii tratate, urmată de 

o abordare concisă, reliefând, cât mai clar, contribuţiile autorului.  

Din punct de vedere a temei abordate, aceasta se circumscrie 

nevoilor actuale de gestionare integrată și responsabilă a spaţiului 

geografic, respectiv evidențierea potențialului natural, analiza 

structurii demografice și a așezărilor, profilul economico- 
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funcțional, riscurile și vulnerabilitatea teritoriului, dezvoltarea 

durabilă și formele de organizare a spațiului geografic.  

Studiul realizat prezintă într-o formă originală particularitățile 

structural-funcționale ale teritoriului evidențiind tipologia 

relațiilor dintre componentele sistemului regional și fluxurile 

prin care se exprimă dinamica actuală a Microregiunii 

Vlădeasa-Huedin. Atât prin metodologia specifică de analiză, 

cât și prin diversitatea tehnicilor de lucru folosite, lucrarea de 

față se remarcă prin valențele aplicative certe, modul în care au 

fost structurate informațiile și obiectivitatea cercetării efectuate.” 
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23. Transparența actelor administrative în procedura de 

potrivire teoretică și practică a adopției 

- autor: Adriana Rus 

- prefațator: Conf. univ. dr. Elena Fodor, Facultatea de 

Drept din Cluj-Napoca, Universitatea Creștină „Dimitrie 

Cantemir”, București 
 

Lucrarea umple un gol în doctrina de specialitate, devenind 

astfel o provocare pentru viitoare cercetări sustenabile. 

Obiectivul general este diseminarea informaţiilor privind 

caracterul transparent al actelor decizionale în perioada de 

potrivire teoretică și practică între copilul adoptabil și familiile 

atestate în conformitate cu normele legale în vigoare. Totodată, 

cercetarea analizează acţiunile şi actele profesioniştilor din 

acest domeniu, pentru ca interesul superior al copilului să nu fie 

doar un concept abstract, ci realitatea de zi cu zi al fiecărui 

copil aflat în centrul sistemului de protecţie specială. 

Pentru a ne introduce în atmosfera adopţiei, autoarea 

realizează într-o manieră obiectivă o sinteză comparativă cu 

privire la procedura de potrivire în materie de adopții în țările 

europene, punând accentul pe cunoaşterea şi explicarea 

transparenței actelor decizionale în procedura de potrivire 

teoretică și practică a adopției, precum şi pe modul în care 

stabilesc profesioniştii din spaţiul European dacă părinţii 

potenţial adoptatori sunt potriviţi pentru un copil.  

Revenind în spaţiul legislativ românesc şi pornind de la 

Legea adopției nr. 273/2004 şi de la Ordinul nr. 617/2012, 

autoarea analizează elementele definitorii ale procedurii de 

potrivire dintre copil și familia adoptatoare, comparând 

vechea legislație cu modificările aduse legii adopției şi 

verifică adaptarea legislaţiei la realitățile actuale, fezabilitatea 



Amfitrionii progresului – omagiu purtătorilor de lumină  

 

200 

 

actelor normative și eficiența punerii lor în practică în privinţa 

procedurii de potrivire teoretică şi practică. 

Totodată, lucrarea atrage atenţia asupra noilor reglementări ce 

propun introducerea unor dispoziţii destinate flexibilizării și 

celerităţii procedurii de evaluare a adoptatorilor şi susţinerii 

demersurilor de adopţie ale acestora. 
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24. Statutul juridic al femeilor în condițiile desfășurării 

conflictelor armate 

- autor: Florina-Marieta Neagu 

- prefațator: Dr. Manuela Lupu, Expert judiciar, cercetător 

științific, profesor. A predat timp de 16 ani la Universitatea 

„Babeș-Bolyai” numeroase cursuri între care cele de 

Business Ethics, International Business Law, International 

Tourism Contracts 

Florina Neagu, o tânără cu o mare varietate de pasiuni și 

activități precum și o vastă experiență în domeniul voluntariatului, 

dar și al cercetării științifice, absolventă a Facultății de Drept 

din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, a 

realizat o lucrare de analiză deosebit de complexă referitoare 

la rolul femeii în conflictul armat, precum și ce se întâmplă 

cu acestea ulterior conflictelor. 

Autoarea ilustrează, prin date minuțios prezentate, care este 

impactul conflictelor asupra vieții femeilor, analizând  

ipostazele în care acestea ar putea participa la conflictele 

armate, fie ca și combatante sau, de cele mai multe ori, ca 

victime. Din păcate, de cele mai multe ori rolul femeii în 

astfel de conflicte este neutralizat sau ignorat, deoarece 

accentul cade pe combatanți, dar, așa cum arată autoarea pe 

parcursul lucrării, impactul asupra vieții acestora în cadrul 

conflictelor este devastator. 

 Cartea este o pictură vie a tragediilor și atrocităților comise 

asupra femeilor în era  contemporană, autoarea prezentând, prin 

prisma datelor oficiale ale organizațiilor internaționale care se 

ocupă de ajutorarea acestor comunități vulnerabile, imaginile 
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reale ale inumanității.  Totodată, sunt analizate principalele acte 

și acorduri internaționale care au menirea de a proteja victimele 

conflictelor armate, analiză utilă din perspectiva cunoașterii și 

încercării de soluționare a problemelor privind comiterea de 

abuzuri asupra femeilor și grupurilor vulnerabile. 

Este examinată, de asemenea, și problematica excluderii 

femeilor din cadrul mecanismelor de pace, cartea investigând, 

cu precădere, eforturile de includere a acestora în negocierea și 

semnarea acordurilor de pace. 

Prin cercetarea întreprinsă, autoarea a reușit să cuprindă 

informații utile și complexe referitoare la rolul femeii în 

conflictele armate, motiv pentru care cartea poate fi utilizată 

pentru a aduce în conștiința publică efectele devastatoare ale 

atrocităților comise pe timp de război asupra femeilor, 

precum și pentru luarea de măsuri în vederea eliminării sau 

limitării acestor abuzuri. 
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25. Studii de antropologie juridică privind criminalitatea 

feminină din România 

 

- autor: Adriana Rus 

- prefațator: Conf. univ. dr. Grigore Labo, Facultatea de 

Drept din Cluj-Napoca, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, 

București 

 

O incursiune relevantă în labirintul antropologiei criminale, 

inițiind un discurs coerent despre începuturile acesteia, 

amintind precursori precum cunoscutul medic legist din 

Torino, Cesare Lombroso, cu ale sale studii în care a distins 

principalele stigmate ale omului criminal și caracteristicile ce 

indicau tiparul atavic pentru o persoană ce ar putea deveni un 

criminal.  

Scrierea ce s-a constituit inițial în lucrare de licență, prezintă 

în debutul acesteia factorii care au contribuit la apariția și 

dezvoltarea criminalității feminine, descriind apoi profilurile 

femeilor condamnate pentru diferite infracțiuni și prezentând 

situația femeilor condamnate aflate în penitenciarele din 

România pornind de la variate lucrări de specialitate și articole 

din presă ce au atras atenția autoarei. 

Conținutul este destinat clarificării aspectelor conceptuale 

referitoare la criminalitatea feminină, originile acesteia, reperelor 

teoretice, etimologice, despre primele încercări de evidenţiere a 

tipurilor sau clasificării femeilor criminale, urmând cursul firesc 

al direcţiilor antropologice în criminologie, drept penal, 

criminalistică, psihologie, sociologie.  

Dedicat principiului studierii diferenţiate a acţiunilor agresive 

ale femeilor cu tulburări psihice, studiul atinge subiectul 
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antropologiei criminale în România, analizând cauzele 

individuale, stigmatele anatomice și biologice, anomaliile 

fizionomice și cefalice, obtuzitatea simțurilor, sensibilitatea 

sexuală, inteligență, cauzele sociale, etatea, condiția socială, 

starea civilă, religiozitatea, gradul de cultură, natura 

infracțiunilor, metoda cea mai utilă cercetărilor științifice pe 

acest teren fiind observația, realizată cu ajutorul celui mai eficace 

instrument al ei, statistica, preluând rapoarte și date statistice ale 

Consiliului Superior al Magistraturii și Administrației Naționale 

a Penitenciarelor din România.  

Totodată, autoarea prezintă succint clasificarea personalităţii 

femeilor criminale în România, realizând o analiză a tipologizării 

acestora, dând astfel posibilitatea de a constitui atât măsuri 

generale de prevenire, cât şi speciale, tehnici individuale separate 

de investigare a crimelor săvârşite de femei, tehnici generale bine 

structurate ajutând la înțelegerea comportamentului infracțional 

și identificând trăsăturile diversificate in concreto, precum 

judecătorul individualizează pedepsele pentru diferite infracțiuni.  

Cazuistica bogată a lucrării însoțită de rapoartele medico-

legale și de jurisprudență animă și exemplifică obiectiv aspectele 

teoretice prezentate în prima parte a lucrării, transpunându-ne 

ancestral în abisurile minților criminale feminine cu personalitate 

nevrotică, dizarmonică, psihotică, cercetarea complexă a acestora 

putând servi cu succes ca bază pentru elaborarea măsurilor de 

profilaxie şi prevenire a acestui fenomen antisocial în finalul 

lucrării prin propunerile expuse. 
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26. Determinarea legii aplicabile moștenirii cu element străin 

- autori: Ana Damaschin, Cristian Iulian Vlad  

- prefațator: Dr.Fumiaki Tajiri, Lector, Nagaoka University 

of Technology (Nagaoka, Japonia); Lector, GLOBIS 

University (Tokyo, Japonia); President, Likeart Resources; 

Founder and CEO, Worldvoice Communications 

 

În contextul unei lumii interconectate la nivel global, în 

continuă mișcare și perpetuă dezvoltare, subiectele principale 

ale dreptului internațional privat sunt susceptibile de-a 

lungul timpului, de diverse transformări atât pe plan intern, 

cât și pe plan extern, afectându-le în cel din urmă caz poziția 

în cadrul comunității internaționale. Elementele dreptului 

internațional privat sunt prevăzute pentru a reglementa 

diversele situații care pot apărea la nivelul comunităților și 

instituțiilor internaționale pentru a evita instabilitatea de 

orice ordin. Această necesitate a devenit una stringentă odată 

cu promovarea unei idei de dezvoltare a spațiului de 

libertate, justiție și securitate la nivel european și pe măsură 

ce aceste instituții de drept privat s-au dovedit a fi mult mai 

integrate în sistemul juridic și de drept comun al statelor  

membre de la nivelul Uniunii Europene. 

Volumul „Determinarea legii aplicabile moștenirii cu 

element străin”, este parte a încercărilor autorilor de 

fundamentare a unei noi viziuni asupra instituției moștenirii, un 

domeniu complex, dominat în mare parte de tradiții și de o 

importanță socială majoră. Din perspectiva internațională studiul 

respectiv prin conținutul său prezintă în prima fază o incursiune 

teoretică și practică în literatura juridică de specialitate în scopul 

de a ne familiariza cât mai îndeaproape cu fundamentele 

instituției succesiunii susținând cu exemple concrete, diferitele 
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situații de succesiune și regulile aplicabile acestora. Pe de altă 

parte, este adusă în discuție analiza unei noi laturi a instituției 

respective, latură care a fost determinată de dezvoltarea 

elementului de extranietate. Element care la prima vedere prin 

prezența sa introduce și aplică în teorie și practică o serie de 

probleme, cea mai esențială fiind reprezentată de determinarea 

unei legi care ar avea aplicabilitate asupra succesiunii unei 

persoane.  

Cercetarea  privind instituția moștenirii și a legii aplicabile 

acesteia reprezintă un ansamblu de activități științifice, activități 

care s-au concretizat, de-a lungul timpului, prin elaborarea unui 

număr considerabil de teorii, iar după cum precizează și autorii 

în conținutul acestei lucrări prin intermediul tezelor lor, 

înțelegerea corectă a punctelor de vedere extrem de diverse 

exprimate în teoriile succesorale necesită clarificarea prealabilă 

a unor aspecte de ordin conceptual. Punctul final al acestor 

clarificări este reprezentat de încercarea de a găsi un răspuns 

fundamentat din punct de vedere teoretic privind determinarea 

legii aplicabile moștenirii. 

Deși la prima vedere s-ar putea considera că tema 

succesiunii și a legii aplicabile acesteia  în dreptul internațional 

privat și-au pierdut din actualitate, în condițiile în care secolul 

XXI este marcat de fenomenul globalizării, și mai puțin de 

fundamentarea unor principii de la nivel național,  cu toate 

acestea,  acest demers științific al celor doi autori  în materia 

succesiunii este extrem de interesant și de actualitate tocmai 

pentru că permite studierea raportului dintre practica statelor, pe 

de o parte, teoriile și reglementările juridice și de drept comun  

pe de altă parte, acest raport conferind succesiunii caracterul 

atât de controversat. Iar prezentarea normelor de procedură cu 

caracter esențialmente de aplicabilitate în cauză, determinarea 

instanțelor cu competență teritorială în soluționarea litigiului 
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izvorât, a efectelor ulterior produse de deciziile pronunțate în 

cauză de autoritățile străine sau naționale competente, dar și a 

legilor de fond și formă aplicabile situațiilor juridice contribuie 

la menținerea echilibrului internațional și de drept, prin evitarea 

eventualelor conflicte.  

În această ordine de idei susțin parcursul științific al autorilor 

și recomand cu deosebită căldură acest volum profesorilor, 

studenților și cercetătorilor, dar și, în egală măsură, mediilor 

academice și factorilor de decizie atât de la nivel național, cât și 

de la nivel internațional care se angajează într-un proces continuu 

de cercetare și dezvoltare.  
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