






bun venit

2



Acad. prof. univ. dr. Ionel Haiduc
Profesor, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

cuvânt înainte

3



Biblioteca: o altfel de istorie a lumii

Privită într-o manieră generică, istoria Bibliotecii se confundă cu cea a umanității, întrucât spațiile de lectură au fost 
consacrate drept locuri privilegiate ale memoriei, reprezentând o oglindă fidelă a tot ceea ce s-a întâmplat într-o 
societate. Indiferent de suportul pe care au fost transpuse, faptele trecutului au dobândit un loc intrinsec exemplar, 
de-a lungul timpului cărțile inspirând și modelând lumea.

ÎntÎntre instituțiile de profil, Bibliotecile de importanță națională reprezintă entități cu o indubitabilă vocație testimonială, 
care au urmat trendurile majore pe care s-a înscris societatea românească. Încă din Evul Mediu, cărțile reprezentau 
bunuri ale căror valoare a fost dată de măiestria creatorilor, copiștilor sau specialiștilor în arta miniaturii, ceea ce a 
făcut diferența între asemenea creații și informația livrată în masă. La nivelul unei culturi a oralității, așa cum a fost 
cea premodernă, cuvântul scris era destinat unui grup restrâns de inițiați provenind din rândul elitelor laice și 
ecleziastice.

DinDin secolul al XIX-lea s-a produs o treptată democratizare a accesului la producția livrescă prin intermediul literaturii 
de popularizare și al publicațiilor periodice. Astfel, menirea Bibliotecilor moderne este de a oferi acces la cunoaștere 
pentru toate categoriile de cititori, ceea ce înseamnă că se adresează, în egală măsură, specialiștilor din diverse 
domenii de interes și publicului larg. O asemenea misiune generoasă a presupus adaptarea la rigorile unei societăți 
aflată într-o permanentă schimbare, ale cărei provocări sunt tot mai greu de anticipat.

MutațiileMutațiile pe care le-au metabolizat bibliotecile ultimelor decenii pot fi circumscrise unor schimbări radicale, chiar 
dacă acestea s-au produs într-un sistem care genereză ciclic restructurarea trendurilor. Transformările despre care 
discutăm provin din emergența mediului online, prin literatura științifică oferită în format electronic. Aceste salturi 
tehnologice s-au reflectat în organizarea serviciilor și trecerea de la biblioteca tradițională la cea hibridă.

BiBibliotecile Centrale Universitare au promovat literatura științifică electronică prin achiziția unor baze de date online, 
începând cu 2004 (ProQuest), iar ulterior s-a ajuns la actuala structură de tip consorțiu „Anelis Plus”. A fost relevată 
astfel importanța pe care o dețin aceste instituții în ceea ce privește intermedierea accesului la informația în format 
electronic, pentru formarea utilizatorilor independenți și a specialiștilor din universități.

Ca o expresie emblematică a abordărilor actuale privind circulația informației, în cadrul celei de-a V-a ediții a 
evenimentuluievenimentului „Acces la Literatura Științifică”, organizat de Enformation la Iași, în perioada 25-27 octombrie 2017, 
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași va găzdui Conferința Internațională pentru Cercetare și 
Educație din România.

Prof. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon
Director al Bibliotecii Centrale „Mihai Eminescu”, Iași
4



research and education

conferința enformation
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4Restaurant Panoramic

3Hotel Akademos

2Hotel Unirea

1BCU Mihai Eminescu

Hotel Unirea Iași
Piața Unirii 5, Iași 700056

HotelHotel Unirea Iași, situat în centrul istoric al orașului Iași, este o locație 
de referință datorită unei experiențe de peste 40 de ani în domeniul 
hotelier. Adaptat cerințelor și standardelor internaționale, Centrul de 
Conferințe Unirea Iași deține săli multifuncționale, dotate modern. Vă 
invităm aici cu ocazia Publishers̀ Day (25 octombrie).
RestauRestaurantul Panoramic, amplasat la etajul 13 al hotelului, oferă 
oaspeților o experiență culinară unică și o priveliște spectaculoasă 
asupra Iașului (360°), de la o înălțime de peste 55 metri. Restaurantul 
Unirea, regăsit la parterul clădirii, are o amenajare elegantă și un 
meniu bogat.
Mijloacele de transport care leagă hotelul de restul orașului Iași se 
regăsesc la 2-4 minute de mers pe jos: stația „Piața Unirii” 
(liniile (liniile 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 36, 50) sau stația 
„Independenței 1” (liniile 20, 28, 41, 
42, 43 și 46).
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Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”
Strada Păcurari 4, Iași 700511

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" înseamnă tradiţie şi continuitate, un centru activ de 
ininformare, educaţie multilaterală şi valorificare a unui inestimabil tezaur. Este cea mai veche și cea mai mare 
bibliotecă din Moldova și deține peste 2.500.000 volume, dintre care mai mult de 100.000 reprezintă cărți 
rare, manuscrise, cărți vechi străine, arhive şi hărți. Această instituţie culturală va fi gazda pentru Research Day 
și Education Day (26-27 octombrie).

Biblioteca este situată la 3 minute de mers pe jos de stația „Piața Mihai Eminescu” a mijlocelor de 
transport în comun 9 și 13, care ajung la Palatul Culturii (stația „Copou”) și în apropiere de Mănăstirea Trei 
IeIerarhi, importante obiective turistice. În stația „Mihai Eminescu” se regăsesc și liniile 1 și 8. De asemenea, se 
află la 10 minute de mers pe jos de Piața Unirii (respectiv Hotel Unirea Iași).
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Pauză11:45 - 12:00

H.

G.

F.

E. 

11:00 - 11:45

Pauză10:45 - 11:00

D.

C.

B.

A.

10:00 - 10:45

Deschiderea înregistrărilor - Hotel Unirea Iași, Mezanin09:00 - 10:00

miercuri, 25 octombrie - Publisher’s Day

agenda
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18:00 - 20:00

T.

R.

16:00 - 17:00

Pauză15:30 - 16:00

P.

O.

N.

M.

14:30 - 15:30

Pauză de masă - Hotel Unirea Iași, Parter13:00 - 14:30

L.

J. 

I.

12:00 - 13:00
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19:00 - 21:00

16:30 - 17:00

15:45 - 16:30

Pauză15:30 - 15:45

Prof. univ. dr. Marian Preda, Președintele Senatului, Universitatea din București 
Cristina Costiniuc, Manager Produs, Plagiat – Sistem Antiplagiat prin Internet 
Meinhard Kettler, Manager Relații Academice „Dissertations & Theses”, ProQuest 

14:30 - 15:30

Pauză de masă13:00 - 14:30

Acad. prof. univ. dr. Ionel Haiduc, Profesor, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Dr. Adina Dragomirescu, Conferențiar, Universitatea din București 
Stoica Cristinel Popa, Președinte, Asociația Euroteens 
Evangelia Lipitakis, Consultant Soluții Vânzări, Clarivate Analytics (ex-Thomson Reuters)

11:30 - 13:00

Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Președinte AnelisPlus 
Prof. univ. dr. Maria Dinescu, Vicepreședinte AnelisPlus 
Prof. univ. dr. Luminița Silaghi-Dumitrescu, Director Proiect Anelis Plus 2020 
Prof. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon, Director, BCU „Mihai Eminescu”, Iași
Mihaela Gotcu, Director, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași

10:00 - 11:30

Deschiderea înregistrărilor  - BCU „Mihai Eminescu” Iaşi09:00 - 10:00

joi, 26 octombrie - Research Day
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Încheierea conferinței17:15 - 17:30

Dr. Liliana Hadji, Fondator, Asociația Gritty Education 
Alexandra Anton, Fondator, Centrul Educațional YuppyKoti 
Ștefania Ureche, Coordonator Social Erasmus, ESN Iași 
Gail Clement, Șef Serviciul de Cercetare, Caltech 

15:45 - 17:15

Pauză15:30 - 15:45

Olivia Betina Pădurean, Elev, Colegiul Național Samuel von Brukenthal, Sibiu 
Darius Ștefan, Elev, Colegiul Național Bănățean, Timișoara 
Smaranda Moroșanu, Elev, Colegiul Național Iași, Iași 
Irina Maer, Elev, Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, București 
Cristian Lupescu, Elev, Colegiul Național Spiru Haret, București

14:30 - 15:30

Pauză de masă13:00 - 14:30

Anselm Maria Van Sellen, Blogger și Podcaster Educațional 
Sergiu Penciu, Manager Dezvoltare Parteneriate, BCR 
Dr. Andreia Petcu, Cofondator, Asociația Learning by Teaching 

11:45 - 13:00

Pauză11:30 - 11:45

10:15 - 11:30

09:30 - 10:15

Deschiderea înregistrărilor  - BCU „Mihai Eminescu” Iaşi09:00 - 09:30

vineri, 27 octombrie - Education Day
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tiparelor de creștere pentru anumite piețe și industrii globale, construind și 
crescând echipele de vânzări, ghidându-le totodată prin procesul de schimbare 
oricând e cazul, optimizând și dezvoltând astfel canale de reduceri în vânzare prin 
selectarea unor „resellers” cu scopul de a maximiza profitabilitatea, a mări 
capitalul companiei și conștientizarea soluțiilor prin folosirea strategiilor eficiente 
„Go-To-Market”. 

David von Rothenburg este Leader și 
Reprezentant Vânzări, cu o experiență 
profesională de peste 15 ani în publicarea 
academică și biblioteconomia din domeniul 
electronicii, precum și în sectorul sănătății IT. 
Focusul activității sale vizează identificarea 

David von Rothenburg

propunem să oferim platforme relevante în instituțiile medicale, scopul principal 
fiind creșterea productivității în rândul cercetătorilor și doctorilor, deoarece noi, la 
peaceMED, credem într-un sistem cu medici bine informați și pacienți bine tratați. 
Pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate trebuie să lucrăm împreună ca să 
obținem un impact pozitiv, în fiecare etapă a îngrijirii pacienților.

În ultimii 3 ani, în calitate de coordonator al 
proiectului peaceMED, am reuşit să dezvolt 
colaborări cu peste 120 de spitale, ajutând peste 
3000 de cadre medicale să aibă acces la cele 
mai bune tehnologii astfel încât să poată asigura 
cea mai bună îngrijire pentru pacienți. Ne 

Titi Jalbă

Consultant Analitic de Cercetare al Clarivate 
Analytics, pentru instituțiile de învățământ 
superioare, institute de cercetare și grupuri/ 
fundații de cercetare (de stat sau private).

Adriana Filip

În calitate de Reprezentant Vânzări pentru 
reviste științifice contribui la diseminarea 
cunoașterii în rândul comunității academice din 
Europa Centrală și de Est.

Georg Wanek

Centrului Cultural „Palais Jalta” (East/West European Cultural Center „Palais Jalta”) 
din Frankfurt, fiind și directorul acestuia până în 1998. În 1999 a pus bazele CEEOL. 
Între 2009-2012, Wolfgang a deținut poziția de director al Fundației Heinrich-Böll 
din Belgrade, Serbia.

Wolfgang Klotz (n. 1954 în Mömlingen, 
Germania) este fondatorul Bibliotecii Online a 
Europei Centrale și de Est (Central and Eastern 
European Online Library). A studiat la Würzburg și 
Munich. A obținut un Masterat în Teologie și 
Filozofie. În 1989, a fost unul dintre fondatorii 

Wolfgang Klotz

studiile de licență la Hungarian National College of International Commerce. Între 
2005-2012, Bea a fost co-organizator și membru al Comisiei de Management al 
ICSL, în Sarajevo. În ultimii 15 ani, a participat activ la numeroase conferințe 
naționale și internaționale care privesc biblioteconomia în Europa, Marea Britanie și 
SUA.

Director Executiv al CEEOL, Bea KLOTZ (n. 1966 
în Budapesta, Ungaria) are peste 15 ani de 
experiență în dezvoltarea colecțiilor și 
diseminarea conținutului, vizând în special 
domeniul științelor umane și sociale, din și pentru 
Europa Centrală, de Est și de Sud. A absolvit 

Bea Klotz

Eszter Lukács este Manager Servicii Clienți și 
colaborează cu toți clienții IEEE Xplore din țările 
germanofone, precum și cu cei din Italia, Israel, 
Turcia și Europa de Est. Îi place să ajute utilizatorii 
să cunoască bune practici, oferind traininguri și 
oportunități de învățare în domeniul publicării cu 

IEEE. Are peste 10 ani experiență în industria informației. Eszter a obținut diploma 
de Masterat în Lingvistică la Humboldt University din Berlin. Vorbește germană, 
engleză și maghiară, locuind în Berlin, Germania.

Eszter Lukacs

Am o experiență de 27 de ani în publicarea 
academică, dintre care 26 de ani au presupus să 
lucrez ca editor în următoarele domenii: chimie, 
chimie industrială, inginerie chimică, fizică, 
materiale științifice, inginerie, informatică, articole 
Springer - The Landolt-Börnstein Database și 

Enciclopedia Ullmann's pentru Chimie Industrială. Acum sunt alături de echipa De 
Gruyter și dezvolt strategii și programe de publicare academică, cu privire la toate 
subiectele și produsele STM. Din punct de vedere al formării academice, sunt 
inginer chimist.

Karin Sora

Deține un bagaj bogat de cunoștințe și experiență în managementul teritoriilor atât 
de diferite geografic, care presupun o diversitate mare din punct de vedere 
profesional, educațional, social și cultural în rândul generării vânzărilor și nevoilor 
solicitate, împreună cu o excelentă competență lingvistică.

Director Vânzări pentru Europa, în cadrul editurii 
Alexander Street, lider pe segmentul 
video-streaming. Are peste 9 ani de experiență în 
publicarea academică și vânzări internaționale, 
reușind să coordoneze vânzările și dezvoltarea 
afacerii în Europa, Orientul Mijlociu și Africa. 

Krassimira Anguelova

Publisher’s Day

speakeri
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apoi în calitate de Șef de Servicii Informative privind Brevetele la Patent Office din 
Finlanda și Vice-președinte al Asociației Online din Finlanda. Din 2008, ocup poziția 
de Regional Marketing Manager la CAS.

Am studiat biologie și chimie la Joensuu 
University (Moscova, Rusia), precum și biochimie 
și virusologie la Turku University (Finlanda). 
Proprietatea Intelectuală, împreună cu Dreptul de 
Brevet și Managementul au devenit parte din viața 
mea, în primul rând ca Examinator de Brevete, iar 

Veli-Pekka Hyttinen

Cem Üzüm colaborează cu Springer Nature de 
peste 10 ani. Are rolul de Manager Licențiere 
pentru Europa Centrală și este responsabil 
pentru toate produsele online, de la reviste 
științifice, la eBooks, referințe academice și baze 
de date. Printre activitățile sale se numără 

organizarea de evenimente și workshop-uri, precum și vizitele către clienții 
internaționali.

Cem Üzüm

competențele în ceea ce privește managementul informării. A susținut cursuri de 
specialitate cu privire la folosirea informației și reutilizarea acesteia în contextul 
obținerii unor practici medicale bazate pe probe. Project Manager pentru recentul 
și inovativul program creat de Ovid: „Ovid Train The Trainer Certification 
Programme”.

Training Manager la Ovid. Absolvent de studii 
medicale și un om cu experiență în informarea 
profesională din domeniu, Michael Fanning a 
colaborat cu spitale, clinici, universități și 
companii farmaceutice pentru a ajuta cadrele 
medicale și studenții să-și îmbunătățească 

Michael Fanning

Chimie A.V. Bogatsky din Odessa (Ucraina) și Laboratorul de Chemo-informatici al 
Universității din Strasbourg (Franța). După susținerea doctoratului, am lucrat un an 
la Institutul de Fizică și Chimie A.V. Bogatsky, în calitate de cercetător științific 
debutant. În prezent, colaborez cu Chemical Abstracts Service (începând din 
ianuarie 2015), în calitate de Regional Marketing Manager. 

Pe durata studiilor de doctorat, între 2010-2013, 
am lucrat la un proiect care privește designul 
computerizat al noilor agenți antitrombotici. Am 
făcut parte dintr-o colaborare internațională între 
Laboratorul de Structuri Moleculare și 
Chemo-informatici al Institutului de Fizică și 

Tetiana Khristova

afacerile și strategia de marketing ale publicațiilor academice, utilizând instrumente 
și servicii online.

Am peste 15 ani experiență în Serviciile 
Informatice și în domeniul editorial, care privesc 
piețele corporate, academice, guvernamentale și 
non-guvernamentale. În prezent, rolul meu 
principal este să susțin clienții la nivel global 
pentru a lua decizii bine informate, referitor la 

Emma Dennis

În calitate de freelance trainer, asigur și susțin 
comunicarea dintre Elsevier și comunitatea 
academică din România.

Mădălina Butuc

Științe Administrative, la Universitatea din Kent, fiind specializată în sectorul 
evaluării cercetării și metodologiilor cantitative pentru măsurarea performanțelor 
din cercetare.

Evangelia, în calitate de Consultant Analitic de 
Cercetare pentru Clarivate Analytics, vizează 
instituțiile de învățământ superior, institutele de 
cercetare și consorțiile de cercetare (de stat sau 
private) din Europa, Orientul Mijlociu și Africa 
(EMEA). A obținut un Doctorat și un Masterat în 

Evangelia Lipitakis

Claudia Heidrich este Reprezentant Vânzări la 
Royal Society of Chemistry, cu sediul în Berlin, 
Germania. Claudia este responsabilă pentru 
vânzările RSC, activitățile de marketing și relațiile 
cu clienții din România, dar și alte țări din Europa 
Centrală și de Est.

Claudia Heidrich

Colaborez cu Cambridge University Press de 
peste 10 ani, coordonând vânzările în regiunea 
Europei Centrale și de Est în ultimii 7 ani. M-am 
mutat în Varșovia, Polonia de doi ani, din 
Cambridge, Marea Britanie. Astfel sunt mai 
aproape de echipa și de clienții mei, 

bucurându-mă totodată de o locație grozavă.

Madeleine Eve

Domeniul meu de activitate vizează 6 țări din Europa Centrală: Polonia, Cehia, 
Republica Slovacă, Slovenia, România și Ungaria.

Reprezentant Vânzări pentru Institutional 
Accounts, la Wiley. Mă ocup de sectorul 
academic, cel medical și cel corporate, în ceea ce 
privește licența revistelor științifice online, a 
cărților online și a altor produse digitale care sunt 
disponibile prin intermediul Wiley Online Library. 

Marta Dyson

de agregatoare, iar apoi la aceea de publicații principale. Totodată, Sonia a dezvoltat 
și a coordonat un mare consorțiu în Europa de Sud. 

Sonia Guadagnino este Reprezentant Regional 
Vânzări pentru editura American Chemical 
Society, cu 19 ani experiență în business-ul 
informativ al biblioteconomiei. A oferit soluții 
pentru biblioteci diverselor publicații academice, 
astfel încât acestea s-au dezvoltat până la etapa 

Sonia Guadagnino

absolventă a Universității Corvinus din Budapesta, își dorește să susțină 
comunitatea științifică din noua UE și să permită accesul la informație țărilor din 
zona Balcanică.

Eva ocupă prezenta poziție de peste trei ani. 
Responsabilitățile sale cuprind teritoriile Europei 
de Sud-Est, cu țări precum: Slovenia, Ungaria, 
Croația, România, Bulgaria, Serbia, Bosnia și 
Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Albania și 
Kosovo. În trecut, Eva a colaborat cu Ovid. Eva, 

Eva Czegledi



am ajutat la organizarea evenimentelor in care a fost implicata scoala noastra si 
acum fac parte din voluntarii de la Crucea Rosie.

Sunt un elev de 17 ani, dornic să am parte de cât 
mai multe experiențe variate în viață. Mă numesc 
Darius, îmi place chimia. Aș dori să devin medic, 
dar și să mă implic în cercetare. Am participat în 
fiecare an la olimpiada de chimie și am luat 
mențiune la faza județeană. Am participat în 

Darius Ștefan

susține ore despre educația economică din era digitală.

Doctorand al UTCN, cu studii din diferite domenii, 
precum jurnalismul (licențiat) sau marketing-ul 
(masterand), Sergiu Penciu a fost întotdeauna 
interesat de nou și mereu pregătit să acționeze 
pentru a beneficia de fiecare oportunitate care se 
ivește. În calitate de expert digital, organizează și 

Sergiu Penciu

autorizat în „Data Carpentry”, cu specializare în selectarea și creșterea calității 
datelordatelor de cercetare; diseminarea informațiilor; citarea și publicarea academică a 
cercetărilor. În calitate de Coordonator al programului de training pentru 
cercetători „Author Carpentry”, care vizează publicarea academică și ce înseamnă 
a fi autor în secolul XXI, Gail colaborează cu dezvoltatori și cercetători pentru a crea 
lecții practice, eficiente și utile pentru publicarea academică responsabilă, ușor de 
reprodus și refolosit. Workshop-urile „Author Carpentry” sunt oferite de Caltech, 
prin grupuri profesioniste.

Administrator și Șef al Serviciului de Cercetare în 
cadrul Bibliotecii Caltech. Coordonează o echipă 
de bibliotecari și specialiști în depozitare și 
metadate, care dezvoltă resurse manageriale, 
servicii de publicare și programe auctoriale 
pentru comunitatea Caltech. Este Instructor 

Gail Clement

în practică ceea ce am studiat la școală; organizarea conferinței „Spark Plug” – a 
cărei principal obiectiv a fost să încurajeze elevii să se descopere și să învețe să 
folosească în procesul lor educațional și surse non-formale; si, „cireașa de pe tort”, 
dezvoltarea proiectului „The Change Hub”. Pentru prima dată în istoria 
îînvățământului românesc, echipa mea și cu mine am reușit să dezvoltăm un spațiu 
educațional non-formal, în interiorul unui liceu, la care toată lumea are acces și 
unde putem oferi o multitudine de oportunități elevilor noștri - acesta este în doar 
câteva cuvinte The Change Hub. Personal, mă consider o persoană pozitivă, 
care-și dorește să profite la maxim de fiecare situație și care încearcă să-i susțină 
moral pe ceilalți. Dacă aș avea un motto în viață, acesta ar suna astfel: „Fii un 
exemplu ieșind din tipare”.

3 dintre cele mai mari realizări ale mele, din 
această frumoasă perioadă a adolescenței, ar fi 
următoarele: un studiu sociologic intitulat 
„Managementul timpului elevilor” (scris 
împreună cu un coleg de clasă) – fiindcă a 
reprezentat prima ocazie în care am putut pune 

Cristian Lupescu

regăsește la intersecția dintre tehnologie și educația extra-curriculară. Am 
coordonat multe proiecte online, în domeniul educației, reprezentând UFA și 
UFALAB, liderul din Germania pe segmentul creării de programe TV și digitale. 
Pentru cele mai reușite proiecte, echipa mea și cu mine am primit diferite premii 
germane, precum „Civis Online Media Prize” sau „Grimme Online Award”. M-am 
specializat ca Trainer Ontologic în Santiago de Chile și astfel am început să duc 
îînvățarea la un nivel mai profund. Unul dintre instrumentele pe care mă bazez îl 
reprezintă Realitatea Virtuală. Sunt un inovator, antreprenor, umanist digital și 
inițiator al platformei „360 degrees of empathy”, care vizează potențialul de 
tehnologie pentru evoluția umanității.

Născută și crescută în Madrid, am studiat Științe 
Politice în Germania și Franța. Îmi dedic viața 
întrebării de cum putem crește până la atingerea 
potențialului nostru maxim, atât ca indivizi, cât și 
ca societate. Sunt un Yogini declarat, având ca 
hobby filozofia și mistica artistică. Munca mea se 

Anna Mauersberger

dezvoltării ecosistemelor antreprenoriale și tehnologice bazate pe inovare, transfer 
tehnologic și transformare digitală. La nivelul organizațiilor desfășoară programe 
de dezvoltare prin inovare și generare a valorii prin digitalizare.

Alexandru Roja este lector universitar în cadrul 
Facultății de Economie și de Administrare a 
Afacerilor din Timișoara. Activitatea de cercetare 
este conturată în domeniul managementului 
strategic, al economiei și transformării digitale și 
inovațiilor disruptive. Alexandru este dedicat 

Alexandru Roja

doctoratului la Facultatea de Energetică din cadrul Universității Politehnică din 
București în 2006, am lucrat atât în sectorul public, la Administrația Națională 
Apele Române (2007-2010), cât și în sectorul privat, în calitate de Manager 
Proiect pentru reabilitarea siturilor industriale (2010-2016). Am rămas în 
permanentăpermanentă colaborare cu mediul academic, fiind Profesor Asociat al Universității 
Politehnică București (2007-2011) și al Universității de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară București (2012-2016). În 2015 am avut rolul de co-fondator 
al Asociației „Learning by Teaching”, care promovează știința prin intermediul 
experimentării, indiferent de vârstă.

Îmi doresc să îmbin cunoașterea științifică cu 
arta și cultura în general, proiectul meu de suflet 
fiind „Povești și experimente științifice”, 
desfășurat în grădinițe, școli, librării, muzee și alte 
spații non-convenționale. După absolvirea 
Facultății de Ecologie în 2002 și obținerea 

Andreia Petcu

pasionează inovarea, noile direcții de dezvoltare și soluții. Principalul meu focus 
privește schimbarea business-ului informațional, fiind mereu interesat de 
interacțiunea cu oameni și idei noi.

Sunt interesat de publicarea academică și 
vânzarea de conținut academic, precum și de 
piața muncii din domeniul biblioteconomiei și 
cercetării. Consider că am dobândit competențe 
analitice, comerciale și de comunicare, împreună 
cu o înțelegere tehnică a lucrurilor. Mă 

Meinhard Kettler

Research Day & Education Day
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Germania, Portugalia, Olanda, Belgia, Polonia, Moldova, Rusia, Ungaria, Ucraina, 
Franța, Croația, Marea Britanie, Spania, Lituania, Letonia; Asia- Turcia, China, 
Japonia; America de Nord- SUA, Mexic, Honduras; America de Sud- Chile, 
Columbia; Africa- Ghana. Stoica Cristinel Popa este autorul a trei cărți, precum și 
a altor publicații. Bursier și absolvent al Universității Stanford, al Universității 
Harvard și al Universității Texas.

Stoica Cristinel Popa este un om dedicat 
științelor politice și activist ONG, din Brăila, 
România. A obținut numeroase burse care i-au 
permis să participe la training-uri, programe de 
cercetare și voluntariat în 26 de țări, pe 5 
continente: Europa - România, Bulgaria, 

Stoica Cristinel Popa

cadrul sistemului ONG (Manager de Programe Educaționale), m-a ajutat să iau 
decizia de a sta mai aproape de bazele sistemului educațional. Constant sunt 
intervievată de presa națională și cred cu tărie în puterea diseminării bunelor 
ppractici și cooperării. În 2016 am început să organizez cel mai mare eveniment pe 
tema educației din România - FIEdu, Festivalul Internațional de Educație, cu invitați 
de pe trei continente și peste 500 de participanți din întreaga lume. FIEdu a fost 
clasificat de către Finnish Export drept Un Eveniment Obligatoriu („Must Attend 
Event”) în 2017. Am absolvit la Universitatea Turku din Finlanda, MEd LLEES 
Programme în 2014, obținând astfel o diplomă în Științele Educației în cadrul unuia 
dintre cele mai bune sisteme educaționale din lume.

Mi-am început cariera în educație în 2004 și 
mi-am propus să cresc ca profesionist: am lucrat 
cu vârste diferite (2-77 ani), în grădinițe, școli 
private și internaționale, precum și în corporații. 
Experiența dobândită în predare, dar și cea în 
cadrul Ministerului Educației (stagiar) și cea în 

Alexandra Anton

contribui la viața socială. Misiunea mea este să folosesc PERMA în workshop-urile 
educaționale, alături de copii și părinți, pentru a-i învăța ce este caracterul și cum 
pot folosi la capacitate maximă punctele forte ale caracterului propriu în viața 
cotidiană. Atuurile mele profesionale sunt construirea continuă a caracterului, 
momoralitatea, stilul de viață echilibrat prin utilizarea unor diverse metode creative, 
combinate toate cu energie, vitalitate și motivație. Toate aceste competențe au un 
impact real în viața personală, în rolul de mamă, soție și femeie. Câteva realizări 
profesionale: dezvoltarea de training-uri și sesiuni pentru copii (3-12 ani), cu focus 
pe punctele forte ale caracterului și pe cultivarea modului de gândire; realizarea 
unor articole pentru lectori-părinți despre construirea caracterului; colaborarea TV 
pentru prezentări despre psihologia copilului și caracter; trainer pentru părinți și 
prprofesori despre aspecte care privesc caracterul.

În primul rând, sunt o persoană pasionată de 
educație. Mi se pare fascinant momentul în care 
un copil ajunge la un nivel de gândire 
independentă, de persoană cooperantă în 
context social, atunci când e dispus să-și atingă 
țelurile nu doar în folos propriu, ci pentru a 

Liliana Hadji

permanent pentru voluntariat. După o perioadă de voluntariat de zece ani, am fost 
răsplătită cu o nominalizare la Gala Tineretului DJTS, la categoria „Cel mai activ 
voluntar din județul Sibiu”, în anul 2016. Am început voluntariatul pentru caracterul 
social, alături de patru ONG-uri (Asociația Filantropică Olivia, Heart for Romania, 
Hilfe fur Hermannstadt, Fundația UCOS Sibiu) care m-au ajutat să înțeleg și să 
cunosc valoarea umană. M-am bucurat și de latura culturală a activității de volun-
tariat, prin participarea la evenimente comunitare majore. Am avut calitatea de 
co-pco-prezentator la Festivalul Internațional „Sibiu - Capitala Muzicală”, ediția a 4-a și 
a 5-a. În cadrul Festivalului FITS 2017 am deținut funcția de VIP Assistant, având 
astfel prilejul să împărtășesc păreri cu somitați naționale și internaționale.

Am 16 ani și apreciez profund adevărul ca 
valoare fundamentală a caracterizării unui individ, 
solidaritatea interumană, precum și motivația 
permanentă pentru acțiuni pro-sociale. Între 
activitatea de la școală, studiul individual și viața 
alături de familia și prietenii mei, îmi fac timp 

Olivia Betina Padurean

Dezbateri. La Campionatul Mondial Școlar de Dezbateri 2017, care a avut loc în 
Indonezia, a câștigat locul 6 la categoria Speaker non-nativ. Mai mult, se 
străduiește să găsească soluții pentru a face lumea un loc mai bun: a reprezentat 
România la cea de-a 83-a Întrunire Internațională a Parlamentului Tinerilor 
Europeni în Elveția și la „Dezbaterea pericolelor împotriva democrației” din 
Slovacia. Smaranda este și Membru Alumni al Liceului „Aspire” (cursuri pe 
perioadaperioada verii, susținute de către profesori de la universitățile Harvard și Stanford, 
pentru elevii din liceele est-europene).

Smaranda este elevă în ultimul an de liceu și 
intenționează să studieze ulterior Filozofie, 
Politică și Economie la o universitate din Marea 
Britanie sau din Statele Unite. Pe parcursul 
ultimilor trei ani a pătruns în lumea dezbaterii 
academice, fiind parte a Lotului Național de

Smaranda Moroșanu

Director General pentru Soluții Servicii, la 
departamentul Research Intelligence al Elsevier 
Inc. În prezent, coordonează o echipă de 
consultații și lucrează la proiecte internaționale. 
Are un deosebit interes pentru politicile de 
Cercetare și Dezvoltare (R&D policies). Totodată, 

vizează trendurile R&D din Asia și cum schimbarea peisajului de cercetare 
redefinește instituțiile științifice. Daniel Calto a fost Director de Strategie în 
Cercetare și Director al Administrării Cercetărilor la Universitatea Columbia, New 
York. De asemenea, a lucrat ca Director al Programelor de Sponsorizare din cadrul 
NYU School of Medicine, precum și în diferite poziții din clinicile Mount Sinai 
School of Medicine, în New York.

Daniel Calto

prezentări pentru a face cunoscute unui public cât mai larg problema și 
consecințele lipsei de integritate academică, atât în cadrul conferințelor naționale 
și internaționale, cât și în cadrul universităților române. O realizare importantă o 
reprezintă contribuția în crearea și dezvoltarea companiei anti-plagiat din 
România, precum și implicarea în campaniile de conștientizare a problemei 
plagiatului în comunitățile academice din România și Moldova.

Originară din Constanța, am venit în București 
pentru studii și am reușit să obțin o diplomă în 
traducere și interpretare. Cu o experiență de 
peste 5 ani, m-am implicat în dezvoltarea 
instrumentelor de prevenire a plagiatului în 
universități. De asemenea, am făcut numeroase 

Cristina Costiniuc

în Marea Britanie, unde a ajuns cofondatorul Learn Forward, un startup tehnologic și 
educațional, care dezvoltă produse pentru piețele școlare, precum și pentru spațiul 
HE & FE. Ultimul produs lansat în 2017: Hypersay. Paul Balogh a realizat două 
produse tehnologice educaționale, care au ajuns în sute de școli și la mii de 
profesori și studenții din Europa și Marea Britanie.

Paul Balogh, cu un trecut academic în filozofie, s-a 
implicat pentru aproape un deceniu în 
demersuri dedicate creării unui mediu potrivit 
studiului și cercetării fenomenologiei. Din 2006 a 
devenit antreprenor și a fondat Zeta Books (o 
editură academică). În urmă cu trei ani s-a mutat 

Paul Balogh
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Comisia de Strategie Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 
din cadrul Guvernului României, cu ocazia unor proiecte finanțate de UE, DFID și 
Banca Mondială; nu în ultimul rând, a colaborat pentru UNICEF și UNFPA, în 
Republica Moldova. În prezent, Marian Preda este Profesor de Sociologie și Politici 
Sociale, Președintele Senatului al Universității din București (din decembrie 2015), 
fost Decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială (februarie 2008 - 
decembriedecembrie 2015), ex-Președinte al Societății Române de Sociologie și Asistență 
Socială (2010 - 2012), ex-Președinte (coordonator) al Comisiei Prezidenţiale 
pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (2009 - 2010). 

Dr. Preda are 26 ani de experiență în cercetarea 
privind problemele sociale din România, în 
calitate de cercetător la Institutul de Cercetare a 
Calității Vieții și în cadrul Universității. De 
asemenea, a fost consultant pentru Ministerul 
Educației, Ministerul Muncii, precum și pentru 

Marian Preda

Public Speaking. Anul trecut a aderat și la un club de dezbateri în cadrul liceului, 
fiind unul dintre semi-finaliștii Competiției Internaționale AGRO 2017, care a 
avut loc în Ploiești. De asemenea, a participat în calitate de prezentator, 
rreprezentându-și liceul, într-un proiect inițiat de Parlamentul României, cu scopul 
de a simula procesul de aprobare a unei legi în cadrul Camerei Deputaților. Îi place 
să ajute la schimbarea liceului său, în cadrul căreia are și rolul de Președinte al 
Consiliului Elevilor. A organizat cu succes mai multe acțiuni caritabile, precum 
„Târgul de Crăciun Coșbuc”, unde s-au strâns bani pentru a ajuta un fost coleg în 
lupta cu cancerul și pentru a oferi speranță tinerelor fete care se confruntă cu 
aceeași boală. 

Irina este în prezent la liceu, în clasa a XI-a, într-o 
clasă cu profil umanist. În continuare, și-ar dori să 
studieze Dreptul la o universitate din Anglia sau 
Germania. A participat la diverse activități de 
Public Speaking, încă din clasa a V-a, câștigând 
chiar locul al 3-lea la o Sesiune Națională de 

Irina Maer

Chișinău, Montenegro. Autor al unor cărți publicate la București, New York, Londra, 
Berlin, Ionel Haiduc a scris și peste 350 articole științifice în reviste și capitole 
monografice în volume internaționale. Academicianul Ionel Haiduc a adus 
contribuții importante la diverse capitole ale chimiei anorganice, coordinative și 
organometalice. Chimia ciclurilor anorganice rămâne unul dintre domeniile sale 
favorite, fapt atestat de lucrările publicate în domeniu. 

Ionel Haiduc este profesor la Universitatea 
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Are titlul de 
Membru al Academiei Române și al Academiei 
Europea (Londra, Anglia). De asemenea, este 
membru corespondent al Academiilor din 
Goettingen, Berlin (Leibnitz Sozietat), Budapesta, 

Ionel Haiduc

implicarea în organizarea unui festival de film românesc (Serile Filmului 
Românesc), ca parte a echipei de PR, având astfel ocazia să întâlnească și să 
intervieveze actori români renumiți, precum și activitatea de intern într-un hub 
local (Hub Resilience), demonstrându-și interesul cu privire la dezvoltarea orașului 
natal. Cea mai interesantă experiență o reprezintă însă semestrul de studii 
petrecut în străinătate (după ce a primit o bursă Erasmus, în Spania), care a 
determinat-odeterminat-o să devină un agent activ în ceea ce privește schimbarea în domeniul 
educației. Crede cu tărie că educația reprezintă „rădăcina unei comunități 
sănătoase”. În prezent, este voluntar cu normă întreagă în cadrul ESN Iași, o organ-
izație studențească non-profit.

Studentă în ultimul an al studiilor de licență, la 
Facultatea de Litere din Iași. Își dedică timpul liber 
pentru diferite proiecte de voluntariat, fiind 
convinsă că acesta este cel mai bun mod în care 
poate căpăta experiență pentru provocările vieții. 
Printre cele mai mari realizări se numără 

Ștefania Ureche

și sunt un inovator educațional din Cologne (Germania), dornic să educ generațiile 
viitoare îmbinând utilul cu plăcutul. Ultimii ani i-am dedicat creării de experiențe 
non-formale și de proiecte pentru tineri adulți din întreaga Europa, încercând să 
inspir elevii și să-i ajut să-și redescopere pasiunea, să pună întrebări și să 
cerceteze lumea din jur cu surprindere și sincer interes. Sunt nerăbdător să creez 
noi proiecte și să încurajez idei care susțin transformarea cunoașterii în 
conștientizaconștientizare. Printre altele, sunt blogger, autor, om de știință în ceea ce privește 
Zombie și podcaster.

Mi-am dat seama pentru prima dată că îmi 
doresc cu adevărat să activez în domeniul 
educațional tocmai atunci când nu am mai fost 
obligat să-mi pese de examene și note. Dar acest 
lucru s-a petrecut abia la 20 de ani, odată cu 
începutul meu de filolog. În prezent, am 36 de ani 

Anselm Maria Van Sellen

Colonel în rezervă, licențiat în Cibernetică (1985) 
și Matematică (1996), doctor în „Software 
Reliability” (2001). Absolvent al Universității 
Harvard (1999; Masterat în „Public 
Administration”). Din 2002, coordonează 
programul de leadership pentru tineri „Clubul 

Liderii Mileniului Trei”, un proiect educațional non-formal cu peste 13.000 de 
absolvenți până în ziua de astăzi, din România și Moldova. Implicat în transformarea 
Sistemului de Educație din România, în prezent cel mai important proces pe care 
Marian îl promovează constă în schimbarea paradigmei din sistemul școlilor 
ppublice de învățământ. Palmares personal: cărți și articole publicate în domeniul 
leadership-ului real / transformațional aplicat în sectorul educației. Cea mai mare 
realizare: influențarea procesului de a plasa Educația în Strategia de Securitate 
Națională ca o majoră vulnerabilitate în dezvoltarea socio-economică a României (a 
se consulta „Education and National Security. Vulnerabilities, Threats, Solutions” – 
BMI Publishers, 2013).

Marian Staș

tipologiile lingvistice, morfologia și fonologia. A publicat două cărți în calitate de 
autor unic (una cu tema ergativității și una despre supinul limbii române) și este 
co-autorul mai multor referințe românești de gramatică („Gramatica de bază a 
limbii române”, 2010, „The Grammar of Romanian”, 2013), dar și a altor lucrări de 
referință („The Syntax of Old Romanian”, 2016, „The Oxford Guide to the Romance 
languages”, 2017). De asemenea, a publicat peste 70 de studii despre sintaxa și 
morfologia limbii române, precum a și editat mai multe volume colective.

Conferențiar Universitar la Catedra de Lingvistică 
a Facultății de Litere, Universitatea din București, 
și Cercetător la Institutul de Lingvistică al 
Academiei Române „Iorgu Iordan”. Interesul său 
în cercetare îl reprezintă: sintaxa limbilor 
romanice, sintaxa diacronică, contactul lingvistic, 

Adina Dragomirescu

viitoarei generații. Am reușit să conduc echipa AutoVortex către victorie la toate 
marile competiții FTC de robotică din lume. Am fost calificați de 6 ori consecutiv 
la Campionatul Internațional de Robotică din SUA și am jucat Finala 2 ani la rând, 
împotriva echipelor americane. În perioada 2016-2017, împreună cu partenerii 
noștri, am adus competiția de robotică FTC în România, făcând-o accesibilă și la 
nivel național pentru liceeni români. Am creat astfel 54 de noi echipe românești și 
am îndrumat peste 500 de elevi din întreaga țară.

Predau Finanțe la ASE București, iar în timpul 
liber mă bucur de lucrul cu liceeni din domeniul 
educației FTC și al competițiilor de robotică. Îmi 
place să fiu la curent cu noile informații din 
tehnologie, să promovez România prin 
palmaresul nostru și să inspir tinerii lideri ai 

Valentin Ionuț Panea
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Descarcă aplicația myENF pentru a avea acces rapid 
la resursele abonate de instituția ta.
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