


Număr realizat în cadrul proiectului „Consolidarea vizibilității și a competitivității UMFST G.E. Palade prin internaționalizare: 
noi direcții și provocări în contextul pandemiei Covid 19” cu nr. CNFIS-FDI-2021-0507. Beneficiar: Universitatea de Medicină, 
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, director de proiect Prof. univ. dr. Angela Borda



3

Am întâlnit de-a lungul ultimilor ani tot mai 
multe știri, articole, documentare sau cărți 
care tratează problema longevității. Pe măsură 
ce Vestul a depășit neliniștile spengleriene ale 
propriului declin și a reușit să-și diminueze 
angoasele provocate de valurile migratoare ori 
de expansiunea și militarizarea islamului poli-
tic, preocupările care țin de durata, calitatea și 
condițiile de viață au început să domine agen-
da cetățenilor obișnuiți și a liderilor politici. 
Astfel, am ajuns să ne desprindem treptat de 
valorile supraviețuirii și să ne ancorăm tot mai 
mult în proiecte pe termen lung: dezvoltarea 
durabilă, revoluția tehnologică, protejarea 
libertăților și a valorilor fundamentale. Cu 
alte cuvinte, rămânem în continuare legați de 
ziua de azi, dar investim tot mai mult în cea de 
mâine. Aspirăm nu doar la o viață mai lungă, ci 
și la una cât mai împlinită.

Cercetările derulate începând cu anii 1970 de 
către economiști și specialiști în sănătate pub-
lică au concluzionat că statutul socio-economic 
ridicat este corelat pozitiv cu longevitatea. Fac-
torii ereditari condiționează doar 20-35% din 
șansele unui individ de a atinge vârste înain-
tate, ceea ce înseamnă că factorii sociali și de 
mediu sunt preponderent importanți. Cu alte 
cuvinte, condiționarea genetică poate fi de-
pășită prin schimbarea stilului de viață. Nu ex-
istă, așadar, un elixir și nici măcar un secret al 
„tinereții fără bătrânețe”, ci doar niște ingredi-
ente, determinate științific, cu ajutorul cărora 
unii oameni ajung să ducă o viața îndelungată 
și de calitate. Totuși, studii recente au evi-
dențiat faptul că revoluțiile economice nu sunt 
urmate în mod obligatoriu de creșterea sper-
anței de viață și au subliniat că, de fapt, nivelul 
ridicat de educație este asociat cu longevitatea. 
În concluzie, persoanele educate câștigă mai 
bine, investesc mai mult în calitatea vieții, așa 
că nivelul superior de școlarizare a ajuns să fie 
direct proporțional cu o viață mai lungă. 

Societatea ne-a învățat deseori să corelăm 
pragmatic realizările educaționale cu nivelul 
ridicat al beneficiilor de-a lungul vieții profe-

sionale. Este un 
criteriu valid, 
dar nu poate fi 
singurul. Edu-
cația înseamnă, 
în egală măsură, 
și șansa pe care 
fiecare în parte 
ne-o oferim la o 
viața de calitate, 
fericită și în-
delungată.

Citind număr 
3 al ALUMNI, 
revista absol-
venților UMFST 
G.E. Palade din 
Târgu Mureș, am înțeles, încă o dată, că pres-
tigiul unei instituții superioare de învățământ 
nu ține exclusiv de locul ocupat în topurile 
internaționale, ci și de performanțele remar-
cabile pe care foștii studenți le-au obținut 
de-a lungul vieții, aceștia devenind unii dintre 
cei mai eficienți ambasadori ai Universității 
noastre. Succesul lor este înrădăcinat adânc 
în erudiția și dedicarea dascălilor pe care i-au 
avut în facultate, iar parcursul profesional de 
excepție presupune atât valorificarea infor-
mațiilor acumulate în anii de studenție, cât și 
răspândirea și amplificarea cunoașterii. Astfel, 
excelența UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș 
se oglindește în realizările celor care au deve-
nit modele demne de urmat în domeniile lor 
de activitate.

Exemplele pe care le veți regăsi în următoarele 
pagini sunt ilustrări fragmentare pentru cea 
mai importantă investiție pe care familia sau 
statul o pot face într-un viitor mai bun: in-
vestiția în educație, care este capitalul cel mai 
de preț pentru o viață împlinită și îndelungată.

Rector,
Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei
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In fiecare toamnă, în Statele Unite ale Americii 
începe sesiunea de interviu pentru absolvenții 
facultăților de medicină care aplică pentru 
intrarea în rezidențiatul american. Și în fiecare 
an, în calitatea mea de Director al Program-
ului de Rezidențiat în Anatomie Patologică și 
Clinică la Brown University, intervievând apli-
canții ajung mereu la întrebarea: „De ce ai ales 
specializarea de Anatomie Patologică?”. Nu 
este o întrebare simplă. Pentru cei mai mulți 
studenți la medicină pasiunea pentru profesia 
medicală este aceea de a interacționa cu pa-
cienții bolnavi, de a aplica, cerceta și descoperi 
noi posibilități de tratament, de a fi implicați 
direct în procesul de recuperare și vindecare. 
Anatomia Patologică este, prin natura ei, o 
specialitate, în aparență, mai retrasă, de cele 
mai multe ori ascunsă de ochiul pacientului, 
dar adesea reprezintă adevărata inimă a unui 
centru medical. Cele mai multe dintre celelalte 
specializări medicale sunt strâns conectate de 
laboratorul  unde  lupta cu timpul și diagnos-
ticul pentru fiecare bolnav începe cu fiecare 
biopsie, excizie de țesut, sânge sau aspirat de 
măduva colectat, unde munca de cercetare și 
diagnostic sunt excepțional conectate.
Și de fiecare dată, cu fiecare întrebare, mă 
intorc în timp la absolventul facultății de 
medicină care am fost, pentru că răspunsurile 

sunt: „erudiția profesorului meu de Anatomie 
Patologica, medicul patolog cu care am lucrat 
în stagiul de patologie, atunci când am dus la 
laboratorul de Anatomie Patologică examenul 
extemporaneu pe secțiuni la gheață, în timp ce 
pacientul era pe masa de operație așteptând 
diagnosticul...”.

Am avut șansa de a intra la Facultatea de 
Medicină din Târgu Mureș în perioada în care 
D-nul Profesor George Simu preda cu ex-
traordinară dedicație Anatomia Patologică și 
pasiunea dânsului pentru această profesie s-a 
înrădăcinat adânc în sufletul meu. Mai târziu, 
urmând rezidențiatul de Anatomie Patolog-
ică la Spitalul Județean din Târgu Mureș, am 
continuat studiul Anatomiei Patologice cu un 
colectiv remarcabil care i-a inclus pe profesorii 
George Simu, Angela Borda, János Jung, Anca 
Sin, Mihai Turcu și Imre Egyed. Dorința de a 
studia și învăța mai mult m-a dus, apoi, mai de-
parte în Statele Unite ale Americii, la Chicago, 
unde am completat un rezidențiat în Anatomie 
Patologică și Clinică la Rush Presbyterian St. 
Luke’s Medical Center, urmate de două supra-
specializări, una în Hematopatologie la North-
western University sub îndrumarea D-nei 
Profesor Emerit Loann Peterson și a doua, în 
Immunohistochimie la Laboratorul PhenoPath, 

Diana Treaba, MD
Associate Professor of Pathology and 
Laboratory Medicine, Brown Univesity
Director Hematopathology Laborato-
ry, Rhode Island Hospital and Miriam 
Hospital
United States of America

Promoția 1993 
Universitatea de Medicină și Farmacie 
din Târgu Mureș
Facultatea de Medicină, programul de 
studii medicină
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un laborator de referință în imunohistochimie 
sub îndrumarea directă a fondatorului acestu-
ia, d-nul doctor Allen Gown.

Din 2008 sunt Directorul Laboratorului de 
Hematopatologie la Rhode Island Hospital and 
Miriam Hospital (Lifespan Academic Medical 
Center) și, în calitatea de Associate Professor 
la Universitatea Brown, predau histologie 
și patologie studenților și rezidenților. Nu a 
fost un drum ușor, dar a fost și este un drum 
extraordinar, implicând diagnosticarea pa-
cienților, munca de cercetare, multe ore de 
gardă și multe ore de predare. Astăzi am șansa 
să le mulțumesc tuturor profesorilor mei de la 

Facultatea de Medicină din Târgu Mureș pent-
ru erudiția, talentul și dedicația lor, colectivu-
lui de la catedra de Patologie pentru că m-a 
ajutat să văd frumusețea acestei remarcabile 
specializări. De ce Anatomie Patologică? Pen-
tru că poate fi o pasiune de o viață. Și cât de 
mult înseamnă atunci când, la sfârșitul unui 
curs universitar, unul dintre studenți se ap-
ropie timid și îți spune: „Mi-au plăcut atât de 
mult cursurile de Patologie! Aș vrea să urmez 
specialitatea de Anatomie Patologică”.
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Mă numesc Camelia-Maria Monoranu, am ab-
solvit Facultatea de Medicină din Târgu Mureș 
în anul 1991 și am ales, apoi, să mă specializez 
în anatomie patologică. 

În timpul rezidențiatului am avut bucuria și 
onoarea să învăț meserie de la unul dintre cei 
mai renumiți anatomo-patologi din România, 
Profesorul George Simu. După specialitate 
am lucrat timp de 5 ani la Spitalul Municipal 
Târnăveni. După-mesele mi le petreceam pe 
atunci adesea în redacția emisiunii în limba 
germană la Radio Târgu Mureș, o muncă foarte 
plăcută care m-a ajutat și să îmi perfecționez 
limba germană învățată în copilărie la Școala 
generală nr. 16 din Aleea Carpați, Târgu Mureș.
Un sentiment de neîmplinire profesională da-
torat lipsei de perspectivă și numărului foarte 
mic de cazuri, dublat de naveta obositoare, a 
început încet, dar sigur, să pună stăpânire pe 
viața mea, astfel încât în anul 2000 am hotărât 
să aplic pentru o bursă de doctorat în Ger-
mania din dorința de a-mi lărgi puțin orizon-
tul. De mare ajutor mi-a fost domnul Prof. univ. 
Dr. Marius Sabău, pe atunci Decanul Facultății 
de Medicină, și doi tineri deținători ai unei 
cafenele cu internet la subsolul unui bloc din 
cartierul meu, care m-au sprijinit în găsirea 
adreselor a 10 Institute de anatomie patolog-
ică din Germania. 

M-am adresat în scris șefilor acestor insti-
tuții, excluzând din start pe cele din nordul 
Germaniei unde auzisem eu că plouă mai tot 
timpul, preferându-le pe cele din sudul mai 
însorit. Răspuns am primit doar din Würzburg, 
un oraș universitar din Bavaria de mărimea 
Târgu Mureșului, situat pe malul râului Main. 
Cu acceptul Profesorului Müller-Hermelink 
în buzunar, am aplicat în decembrie 2000 
pentru o bursă oferită de biserica catolică 
din Germania (Katholischer Akademischer 
Ausländer-Dienst). Am așteptat vreo 3-4 luni 
și în aprilie, exact în Vinerea Mare, mi-a în-
mânat poștașul un plic gros cu ștampila ofici-
ului poștal din Bonn. Fusesem acceptată! Am 
început pregătirile de plecare și la sfârșitul lui 
iunie 2001, într-o dimineață ploioasă am urcat 
în autocarul care urma să mă aducă direct la 
Würzburg. 

Plină de emoție m-am prezentat pe 1 iulie la 
secretariatul institutului și am fost îndrumată 
spre biblioteca unde în fiecare dimineață la 
8:15 se întâlneau toți colegii pentru un scurt 
raport. Exact ca la Profu’ Simu, mi-am spus! 
Colectivul era foarte internațional, erau colegi 
din Japonia, Coreea de Sud, Bulgaria, Litua-
nia, Rusia, nimeni nu a fost surprins că a mai 
venit și o colegă din România. Am participat 
direct din prima zi la discutarea cazurilor la 
microscop, iar pe la amiază m-a invitat Prof. 

Dr. Camelia-Maria Monoranu
Directorul Catedrei de Neuropatologie, 
Universitatea din Würzburg, Germania

Promoția 1991
Universitatea de Medicină și Farmacie 
din Târgu Mureș
Facultatea de Medicină, programul de 
studii medicină
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Müller-Hermelink, șeful institutului, la o dis-
cuție, dorind să îmi cunoască planurile de vii-
tor și să mă întrebe direct dacă doresc un post 
de patolog în institutul lui. Așa a început lupta 
mea cu complicata birocrație germană, un 
adevărat periplu prin toate instituțiile pe care 
și le poate imagina cineva. Mi s-a recunoscut 
diploma de medic și 2 ani din rezidențiatul 
din România. Interesant mi s-a părut faptul 
că în Germania exista separat specialitatea de 
neuropatologie, pentru care se cer 6 ani de 
rezidențiat din care 2 de anatomie patologică 
generală. M-a atras ideea și am aplicat pentru 
un post care tocmai devenise liber în secția de 
neuropatologie a institutului din Würzburg. 
Așa am ajuns după patru ani să îmi dau exam-
enul de specialitate și după alți câțiva ani să 
îmi iau doctoratul german (așa-numita Habil-
itation). În anul 2012 am preluat conducerea 
catedrei de neuropatologie din Würzburg, am 
obținut dreptul de a pregăti rezidenți, de a 
conduce lucrări de diplomă și de doctorat și 
de a ține cursuri și lucrări practice. Între timp 

am publicat peste 100 de articole științifice în 
reviste internaționale și mi-am creat o grupă 
de cercetare pe teme de neurooncologie și boli 
neurodegenerative, în special boala Alzheimer. 
Sunt membră a Societății Europene și a Soci-
etății Germane de Neuropatologie și Neuro-
anatomie.

O mare parte din succesul profesional o 
datorez soțului meu, Ștefan, care a crezut în 
fiecare clipă în mine și m-a susținut din toate 
puterile.

Nu am uitat niciodată de unde am plecat, 
mă întorc mereu cu drag la Târgu Mureș, 
de curând am participat cu mare bucurie și 
emoție la întâlnirea de 30 de ani de la absol-
virea facultății și le mulțumesc pe această cale 
încă o dată tuturor celor care mi-au îndrumat 
pașii în timpul celor 6 ani de studiu, aici, în 
Germania, realizând încă o dată ca școala 
medicală mureșeană este una dintre cele mai 
bune din Europa.
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Sunt avocată la o casă internațională de avo-
catură din Bruxelles... sunt sigură că niciuna 
dintre persoanele cu care mama mea discută 
în timpul zborului cu avionul spre mine nu o 
crede când le povestește motivul deplasării ei 
la Bruxelles. Mulți cred că fiica doamnei este 
probabil o secretară la o casă de avocatură. Și 
adevărul este că nu sunt mulți avocați români 
(cum de altfel nu sunt mulți avocați Est-Eu-
ropeni) la casele internaționale de avocatură 
din Bruxelles, dar eu sunt dovada că nu este 
imposibil să fii unul dintre cei puțini.

Ideea unei profesii în domeniul juridic, con-
cret aceea de avocat, a venit de la dirigentele 
pe care l-am avut în perioada liceului, profesor 
de fizică, de altfel, și în mare parte ca urmare a 
acestei îndrumări am schimbat băncile cla-
sei de informatică intensiv a Liceului „Bolyai 
Farkas” din Tg. Mureș cu băncile Universității 
„Petru Maior”, la acea vreme, Facultatea de 
Științe Economice, Juridice și Administrative, 
Specializarea Administrație Publică. Am avut 
norocul să întâlnesc aici profesori care s-au 
dovedit a fi mentori și care au reușit să-mi 
împărtășească fascinația pentru Dreptul 
comunitar. Am întâlnit și profesori care mi-au 
demonstrat și, ulterior, m-au determinat să 
aprofundez la maximum cunoașterea și interp-
retarea dreptului, precum și colegi pentru care 
munca și performanța erau motiv de priete-
nie. Toate aceste aspecte au contribuit enorm 
la dezvoltarea mea personală și profesională 
către ceea ce sunt astăzi și au construit valorile 
care mă ghidează încă de atunci!

În timpul studiilor la Drept, am avut opor-
tunitatea să studiez la Facultatea de Drept 
din Graz, Austria, printr-un program similar 
cu Erasmus. La finalul cursului de Drept co-
munitar am parcurs, alături de studenții la 

drept din Graz, un stagiu de o săptămână la 
Bruxelles și Luxembourg, unde am partici-
pat la numeroase întâlniri cu reprezentați 
din Instituții Europene, ai Curții de Justiție a 
UE, ai Reprezentanței etc. Impresia cea mai 
puternică mi-a lăsat-o o tânără domnișoară 
avocat la o casă nemțească de avocatură, care 
ne-a vorbit despre regimul ajutoarelor de stat. 
Vreau sa fiu ca ea, visam în sinea mea! Și așa 
am decis să continui studiile la Universitatea 
Humboldt din Berlin, Germania, în paralel cu 
stagiatura în profesia de avocat în România. 
Studiile de masterat din Berlin s-au transfor-
mat în studii doctorale, finanțate de Guvernul 
german (programul DAAD), în materia Drep-
tului Concurenței europene și sub îndrumar-
ea Prof. Dr. Christian Kirchner. În perioada 
studiilor doctorale am participat la un stagiu 
în cadrul Comisiei Europene, la Directoratul 
Concurenței și am fost studentă pe perioada 
unui semestru în SUA, la prestigioasa Școală de 
Drept Cornell, o universitate Ivy League.

La scurt timp după întoarcerea în Europa, am 
simțit nevoia de a reveni la Bruxelles și am 
aplicat la diferite case de avocatură. Majori-
tatea nu m-au acceptat, ca să folosesc o expri-
mare elegantă! Concurența în Bruxelles este 

Gyöngyi Dávid (anterior Kakucs)

Promoția 2005 - Specializarea Administrație 
Publică
Promoția 2007 - Specializarea Drept
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș
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înfiorătoare, inclusiv pentru avocați care vin 
de pe băncile celor mai prestigioase școli de 
drept din Europa. Datorită prieteniilor vechi 
pe care mi le făcusem în perioada stagiului 
la Comisie, am avut totuși, la un moment dat, 
oportunitatea de a discuta la o cafea cu o 
doamnă avocat, parteneră în cadrul unei case 
de avocatură, activă într-un domeniu care 
s-a dovedit a fi și mai fascinant: dreptul pro-
duselor reglementate (domeniul chimicalelor, 
alimentelor). Înțelegând nevoia de a finaliza 
doctoratul, am primit o ofertă care împăca 
partea profesională cu cea de studii, și anume 
de „stagiară” în cadrul primei case de avoca-
tură internațională în care am debutat. De aici, 
drumul meu a trecut prin marile case ameri-
cane ca avocat - asociat (K&L Gates, Jones Day 
și Steptoe&Johnson). 

Am lucrat la cele mai importante dosare în 
acest domeniu, am participat la litigii în fața 
Curții de Justiție a UE, am reprezentat com-
panii care sunt cei mai mari clienți din lume, 
am ținut discursuri și prezentări la cele mai 
mari conferințe în acest domeniu și, în tot 

acest timp, am lucrat împreună cu juriști și 
avocați de rang și renume mondial și am bene-
ficiat de îndrumarea și prietenia lor.
Revenind din concediul de maternitate după 
al doilea copil (în Belgia concediul de ma-
ternitate este de 4 luni), am realizat că, după 
aproape 10 ani de muncă, am nevoie de o 
schimbare a ritmului de viață. Și, într-un fel, 
am închis o perioadă importantă din cariera 
mea profesională: mi-am trăit visul care a 
luat naștere cu aproape 15 ani în urmă, tot în 
Bruxelles!

Unde voi fi peste 5 ani, nu știu! Poate la 
Comisia Europeană, poate la o corporație sau 
poate tot în avocatură. Ceea ce știu însă sigur 
este că mă voi îndrepta spre realizarea unui 
vis, pentru că totul începe cu un VIS (prob-
abil imposibil la început) care apoi capătă 
contur și prinde viață prin identificarea și 
parcurgerea unor pași mai mici, în mod con-
secvent, cu încredere în propria capacitate, cu 
sprijinul unor mentori și colegi, probabil și cu 
niște eșecuri sau respingeri, dar prin multă, 
multă, multă muncă!
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Sunt Moldovan Alexandru-Dragoș și sunt 
unul dintre absolvenții Facultății de Inginerie 
din cadrul Universității „Petru Maior” Târgu 
Mureș, specializarea Electroenergetică, pro-
moția 2006.

In curând vor fi 15 ani de când am părăsit țara 
pentru un traineeship prin programul organi-
zației studențești AIESEC care inițial trebuia 
să fie doar 6 luni, urmând ca apoi să mă reîn-
torc în România. Cele 6 luni s-au prelungit la 
9 luni, apoi încă 6 luni și, după un an și 3 luni, 
devenisem angajat permanent al aceleiași 
companii.

În prezent sunt angajat în Dubai (Emiratele 
Arabe Unite) la o companie multinațională, 
unul dintre liderii din domeniul producției 
și dezvoltării de echipamente energetice și 
automatizări, unde lucrez ca Project Manag-
er. Aici sunt însărcinat cu livrarea la cheie a 
proiectelor pentru proiectarea, construcția și 

darea în folosință a stațiilor electrice de medie 
și înaltă tensiune.

Pe durata celor aproape 15 ani am avut opor-
tunitatea să fac parte și să contribui la proiecte 
în majoritatea industriilor: construcții și in-
frastructură, industrie, utilități, gaze și petrol, 
energii regenerabile etc. Printre cele mai de 
notorietate proiecte aș putea enumera: Burj 
Khalifa – cea mai înaltă clădire din lume și 
Parcul Solar Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum Solar Park, care este cel mai mare parc 
solar din lume cu o capacitate de 1000 MW, alți 
1850 MW fiind in construcție. Ca și compara-
ție, acest parc ar putea asigura cca. 40% din 
necesarul de electricitate al Romaniei, când va 
fi în totalitate funcțional.

Toate proiectele au avut un caracter inter-
național, furnizorii și antreprenorii fiind 
localizați în diferite țări, aceasta dându-mi 
posibilitatea să și călătoresc în aceste țări și 
să interacționez de la egal la egal cu mai multe 
culturi, diferite de cea europeană.
Lucrând în același domeniu pe care îl stu-
diasem la facultate, evident că majoritatea 
cunoștințelor dobândite în timpul cursurilor 
s-au regăsit și în activitățile mele de zi cu zi. 

Alexandru-Dragoș Moldovan

Promoția 2006
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș
Facultatea de Inginerie, programul de studii Elec-
troenergetică
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Deși unui student i se pot părea destul de 
abstracte și, poate, fără aplicabilitate ecuațiile 
de la cursul de Regim deformat sau cursul de 
Mașini Electrice, îi pot asigura pe viitorii stu-
denți și ingineri că domeniile de nișă asociate 
cu noțiunile din aceste cursuri sunt foarte 
respectate, iar remunerațiile celor implicați 
sunt pe măsură.

Un alt aspect pe care trebuie să-l menționez 
este faptul că industria energetică este din 
nou în prim planul mass media și atenției 
publicului, prin prisma noilor ținte de re-
ducere a carbonului degajat în atmosferă de 
către centralele termoelectrice și tranziția lor 
către energii „verzi”. Această tranziție către 
energii regenerabile, în special energie so-

lară și eoliană, și către tehnologii de stocare a 
energiei electrice va genera numeroase opor-
tunități de angajare pentru viitorii ingineri. 
Spre exemplu, cele mai recente trei proiecte 
la care am lucrat în ultimii 5 ani, au fost legate 
de energii regenerabile: construcția parcului 
solar menționat mai sus, integrarea unui parc 
eolian în rețeaua de transport a energiei elec-
trice și construcția unei stații electrice pentru 
o centrală hidroelectrică.

Ca și absolvent al Facultății de Inginerie din 
Târgu Mureș, pot spune că am fost destul de 
bine pregătit pentru a face față unei cariere 
internaționale în domeniu și sper că am fost și 
sunt încă un ambasador bun pentru facultatea 
care m-a format și pentru România.
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Dacă unii dintre noi își descoperă vocația 
la vârste fragede și își urmează pasiunea cu 
încăpățânare, transformând-o mai târziu în 
cariera de vis, în cazul meu, visurile și pasiu-
nile au fost mereu fluide și s-au schimbat, au 
crescut o dată cu mine. Am fost întotdeauna 
curioasă din fire și deschisă față de noutate. 
Sunt copilul care visa să devină varianta fem-
inină a lui Sherlock Holmes, citind cu interes 
cărțile lui Sir Arthur Conan Doyle, fiind o 
vizitatoare fidelă a bibliotecii din satul natal... 
fata care își dorea să scrie poezii, povestiri și 
chiar romane fiind încurajată de profesoara 
de limba română din școala generală... adoles-
centa care a ales să urmeze un liceu teoretic 
cu profil real și pe care cei apopiați o vedeau 
în postura de informaticiană sau lucrând în 
domeniul bancar... tânăra care a decis că există 
multe alte domenii de explorat și și-a schim-
bat traiectoria în mod neașteptat. Astfel, după 
ce am consultat oferta de studiu  a diverselor 
universități am ales specializarea Relații 
Internaționale și Studii Europene din cadrul 
Universității Petru Maior (UPM, acum parte a 
UMFST) din Târgu Mureș,  fascinată de disci-
plinele pe care urma să le studiez. Lectura a 
jucat un rol importat în alegerea specializării, 
trezindu-mi interesul pentru istorie, identitate 
și cultură, schimbări sociale și diplomație. În 
timpul studiilor am participat la diverse ac-
tivități extra-curriculare, precum Simularea 
Parlamentului European la Cluj-Napoca, unde 
am lucrat în comisia drepturilor omului și 
m-am ocupat de cazul Iranului. În urma acestei 
experiențe am început să „devorez” romane, 
memorii și cărți de specialitate despre așa 
numitul Orient, punând bazele teoretice ale lu-
crării mele de licență pe tema occidentalizării 
unor state majoritar musulmane, unul dintre 
studiile de caz analizate fiind Turcia.  Între 
timp, nu am renunțat nici la vechea mea pasi-
une, scrisul, și am efectuat un stagiu de prac-
tică la ziarul Zi de Zi urmat de o colaborare cu 

ziarul 24 Ore Mureșene. Am fost și voluntară în 
AIESEC, pe departamentele de resurse umane 
și schimburi internaționale. Mi-am continuat 
studiile cu un masterat în Elite, Cultură și Con-
strucție Europeană tot la UPM, iar pe parcur-
sul studiilor masterale am lucrat în domeniul 
educației non-formale ca și coordonator de 
tineri și manager de proiecte la o fundație din 
Târgu Mureș. Atfel, în anii studenției, dar și 
mai târziu, constante au rămas curiozitatea, 
pasiunea, și poate, în mod paradoxal, schim-
barea, dorința de a încerca lucruri noi și de 
a-mi însuși cunoștințe din domenii diverse.  Un 
moment crucial în parcursul meu academic l-a 
reprezentat stagiul Erasmus la Universitatea 
Fırat din Elazığ, Turcia. Bursa obținută mi-a 
permis să trăiesc într-un stat musulman de-
spre care doar citisem înainte în cărți și presă 
și să compar realitățile locale cu informațiile 
teoretice deținute. Perioada petrecută în sud 
estul Turciei a hotărât direcția studiilor mele 
ulterioare, de la alegerea temei tezei de dis-
ertație la deciziile de a-mi continua studiile la 
nivel de doctorat la Universitatea Sapienza din 
Roma și, mai târziu, de a-mi aprofunda activi-
tatea de cercetare în domeniul studiilor turce 
prin intermediul unei burse postdoctorale. Tot 
în timpul studiilor masterale la UPM am câști-
gat și o bursă de participare la Forumul Euro-
pean Alpbach în Austria, oportunitate pe care 
câțiva ani mai târziu am construit, revenind 
în timpul studiilor doctorale la Forum ca și 
asistent de seminar al programului „Turcia la 
răscrucre” unde am lucrat împreună cu profe-
sorii turci Nuray Mert și Cengiz Günay, și i-am 
avut ca și invitați pe ambasadorii Christian 

Iulia-Alexandra Oprea

Promoția 2013
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș
Facultatea de Științe și Litere, programul de 
studii Elite, Cultură și Construcție Europeană 
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Berger și Selim Yenel. 
În timpul studiilor doctorale de la Roma, pe 
lângă stagiile de cercetare efectuate în Tur-
cia, am colaborat cu revista Foreign Policy 
România, unde am publicat articole legate de 
evoluțiile politicii interne turce, chestiunea 
kurdă, capacitățile de soft power a Turciei 
în Europa, precum și despre influența stat-
ului turc în comunitățile turcești și tătare 
din România.  După doctorat am câștigat și o 
bursă TEFF (Turkey-Europe Future Forum) 
oferită de Stiftung Mercator prin intermediul 
căreia am organizat un workshop pe relații 
turco-europene în Istanbul în iulie 2019 și am 
participat la evenimente politice, diplomatice 
și academice de înalt nivel în Istanbul, Brux-
elles și Berlin. 

În ceea ce privește activitatea de cercetare, am 
obținut o bursă postdoctorală la Centrul pent-
ru Studii Aplicate Turce din cadrul SWP Berlin 
(Institutul German pentru Afaceri Internațio-
nale și de Securitate), un think tank care 
lucrează pentru guvernul german, unde am 
investigat rolul instrumental și pedagogic al 
discursului religios turc în diaspora turcă din 
Germania, având ocazia să iau interviuri unor 
decidenți politici, lideri religiosi si experți în 
prevenirea radicalizării. 

Dacă în timpul doctoratului „toate drumurile 
duceau la Roma”, astăzi aceleași drumuri m-au 
adus acasă.  În septembrie 2020 m-am întors 

la vechea mea universitate, acum UMFST, în 
calitate de cadru didactic asociat, iar ulterior, 
din februarie 2021 am devenit cadru didactic 
titular, asistent universitar la specializarea 
Istorie. Experiența mea profesională a fost 
îmbogățită de predarea unor noi discipline 
care - după o lungă perioadă în care activi-
tatea mea de cercetare a urmat traiectoria de 
la general la problematici tot mai specifice și 
izolate -,  mi-au permis să revin la un context 
istoric și geografic mai extins și la perspective 
mai ample. 

Având în vedere că aproape fiecare aspect 
al vieții noastre este afectat de fenomene și 
procese politice, economice și sociale, și că 
acestea pot fi înțelese în mod corespunzător 
numai urmărind originea și dezvoltarea lor, 
consider că profesorii facultățiilor cu profil 
uman joacă un rol vital în formarea unor gen-
erații de tineri capabili să „descifreze” în mod 
corect trecutul și prezentul, și în consecință 
să ia decizii informate atunci când își exercită 
drepturile politice. Educația și știința ne fac 
mai modești și mai conștienți de propriile lim-
ite în ceea ce privește cunoașterea. Ne oferă 
noi perspective asupra realității, în care certi-
tudinile sunt puține, adevărurile pot fi con-
testate de noi descoperiri, iar gândirea critică 
reprezintă motorul dezvoltării.  Povestea mea 
continuă, cu aceleași constante: curiozitate, 
pasiune și dorința de a-mi depăși limitele. 
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My stay at UMFST as free mover

My name is Tina and I’m a fourth year Phar-
macy student in Würzburg, Germany. Two 
years ago I realised I didn’t want to only have 
been studying in the same place, so I decided 
to go abroad for half a year. When I found out 
that UMFST has a free mover programme that 
allows you to visit the university even without 
an Erasmus scholarship, I applied for third 
year Pharmacy in Targu Mures.

Everyone was really nice from the beginning 
and made sure I didn’t feel lost in the new city 
and the (very impressive) university building. 
Even though in the beginning it was quite hard 
to follow the courses, my language skills im-
proved with time. After a few weeks I managed 
to almost feel like a regular student here, but 
I’m sure I was still making a lot of mistakes. 
Luckily most technical vocabulary is similar in 
different languages, so I was not too confused.
Unlike in Targu Mures we have only one or two 
practical courses per semester in Würzburg 
and have lessons in the same course every day, 
which was different at UMFST: Every course 
had its own practical sessions which brought a 
lot more variety into the semester. It was very 
interesting to study Pharmacy not only in a 
foreign city but in a foreign country and made 
me realize that Pharmacy is a very complex 
subject no matter the language it is taught in.
I am glad I chose Targu Mures for my stay: I 
found friends from Romania and other coun-
tries that I still am in contact with and could 
even skip an entire course and exam back in 
Germany because I had already written two 
exams about the topic in Targu Mures.

Through the Erasmus student network there 
was also a lot of free time activities and I met 
many students from different countries. Targu 
Mures is a beautiful city that is not too small 
but at the same time not too crowded and 
when the semester was over it was hard to 
leave everything behind.
Thank you for the amazing stay! I will definite-
ly come back!

The article signed in 2020.

Tina Einsiedel

Alumna Faculty of Pharmacy as incoming 
free mover student, academic year 2018-
2019
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