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LISTA AUTORILOR 

 

ȘTEFANIA BEJAN 

Conferențiar universitar doctor 

Departamentul Științe ale Comunicării și 

Relații Publice, Facultatea de Filosofie și 

Științe Social-Politice,  Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Valori. Adevăr, bine, frumos, bunătate, 

modestie, respect. 

Motto de viață. „Omul sfințește locul.” 

   

 

EUGEN JURCA 

Conferențiar universitar doctor  

Departamentul de Asistență Socială, 

Facultatea de Sociologie și Psihologie, 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Valori. Viziune, competenţă, onestitate, 

umor, enthuziasm. 

Motto de viață. „Eu sunt Lumina lumii.       

Cine mă urmează, va avea lumina 

vieții.”(Ioan 8:12) 
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CAMELIA CĂPUȘAN 

Medic primar neurolog 

Clinica Lavitamed, Cluj Napoca – 

coordonator medical. 

Valori. Profesionalism (cunoaștere), 

empatie, abordare holistică a 

pacientului, convingerea necesității 

participării pacientului și familiei lui 

la procesul de vindecare, cultivarea 

unei atmosfere calde în echipa cu care 

lucrez și valorizarea colaboratorilor. 

Motto de viață. Viața se trăiește cu 

ziua, cu mintea pe pământ și inima în 

cer. 

 

 

FLORINA IANCULESCU 

Profesor de limba română 

Școala Gimnazială Nr. 30 – profesor titular. 

Valori. Cinstea, respectul, demnitatea, 

decența. 

Motto de viață. „Nimic nu e departe când 

iubești.” Mircea Eliade 
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GEARL SPICER 

Pastor 

One Heart Church Norcross, Georgia, 

Statele Unite ale Americii. 

Valori. Ascultarea nu este opțională. 

Simplicitatea este cea mai rapidă cale 

pentru a înțelege perspectivele mărețe ale 

lui Dumnezeu. Nu rata niciodată o 

oportunitate deoarece s-ar putea să nu te 

mai întâlnești cu ea din nou. Și încă o 

valoare – Este mai înțelept să cedezi în 

ascultarea de Dumnezeu decât să asculți 

părerile altora. 

Motto de viață. Roagă-te! Ascultă! 

Găsește calea Sa!  

 

 

 ILEANA RADU 

Medic, psihoterapeut 

Cabinet medical individual Dr Radu 

Ileana; Institutul de Terapie Familială și 

Practică Sistemică Dianoia. 

Valori. Onestitatea, antropologia biblică, 

omul este creația după Chipul și 

asemănarea Creatorului, jurământul lui 

Hipocrate. 

Motto de viață. „Veți cunoaște adevărul, 

iar adevărul vă va elibera.” (Ioan 8:32) 
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DUMITRU BORȚUN 

Profesor universitar doctor 

Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative (SNSPA) București. 

Valori. Onestitate, excelență, 

corectitudine, demnitate, libertate, 

autonomie morală. 

Motto de viață. Nihil sine Deo! 

 

 

 

MARIA BUICAN 

Profesor de limba engleză 

Colegiul Național Bănățean. De la 1 

septembrie 2020, pensionară. 

Valori. Iubire, bucurie, sinceritate, 

respect, responsabilitate, corectitudine. 

Motto de viață. Pune suflet în tot ceea ce 

faci! 
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MIHAELA ȘORA 

Profesor învățământ primar, Director 

Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara. 

Valori. Credință, onestitate, respect, 

sinceritate, iubire. 

Motto de viață: 

Fii bun cu cel ce te lovește, 

Respectuos cu cel ce te jignește, 

Iubitor cu cel ce te urăște! 

 

 

ADELIA (FLOREA) FURDUI 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Generozitatea, bunătatea, iubirea 

față de semeni, sinceritatea. 

Motto de viață. „Nu există: Nu pot!” 
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DENISA-FLORINA BURCĂ 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Familia, bunătatea, respectul, 

compasiunea, ascultarea. 

Motto de viață. „Principalul scop al vieții 

este cel de e evolua până ce ajungi la 

persoana care trebuie să fii.” Oprah 

Winfrey 

 

 

 

LAURA-CRISTINA UNGUREANU 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Integritate, corectitudine, 

sinceritate, iubire, încredere, libertate. 

Motto de viață. „Fă primul pas cu 

încredere. Nu trebuie să vezi toată scara. 

Pur și simplu pășește.” Martin Luther 
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ADRIANA REBECA ZGRIBAN 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Sinceritatea, pozitivismul, 

încrederea, încurajarea, deschiderea și 

iubirea față de oamenii din jur. 

Motto de viață. „Îmi ridic ochii spre 

munți... De unde-mi va veni ajutorul? 

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a 

făcut cerurile și pământul.”(Psalmul 

121:1-2) 

 

OANA-MARIA JUCU 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Familia, sănătatea, creșterea și 

dezvoltarea, spiritualitatea, 

autenticitatea. 

Motto de viață. „N-am cerut vieții nimic. 

Tot ce am avut, i-am smuls. Și tot ce     

n-am avut, mi-a fost furat.” Tudor 

Mușatescu 
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NAOMI PĂTRĂUȚANU 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Dragostea, integritatea, credința, 

sinceritatea. 

Motto de viață. „Viața este frumoasă, tu 

trebuie doar să trăiești în așa fel încât tot 

ceea ce faci să confirme acest adevăr.”– 

Dostoievski 

 

 

REBECA (LUPȘA) LĂPĂDAT 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Practica asistenței sociale 

centrată pe valori. 

Valori. Relația cu Dumnezeu, familia, 

munca și a fi o influență pentru 

comunitatea în care trăiesc. 

Motto de viață. „Nu este nebun acela care 

dă ce nu poate ține ca să câștige ceea ce 

nu poate pierde.”Jim Elliot 
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ALINA FIILEȘ (STELIA) 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Management și Supervizare în 

Bunăstarea Copilului și a Familiei. 

Valori. Speranță, încredere, optimism, 

răbdare, perseverență, acceptare. 

Motto de viață. „Nu există bogăție egală 

cu mulțumirea.” Panciatantra (Cele 

cinci cărți ale înțelepciunii, 180) 

ALEXIA COLEMAN 

Student masterand 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Departamentul de Asistență Socială. 

Masterat: Management și Supervizare în 

Bunăstarea Copilului și a Familiei. 

Valori. Credință în Dumnezeu, integritate, 

onestitate, bunătate, respect, empatie, 

credința că orice om se poate schimba. 

Motto de viață. „Nu lăsa pe nimeni să plece 

de la tine fără a-i aduce bine și fericire. Fii 

expresia vie a bunătății Domnului: bunătate 

pe chipul tău, bunătate în ochii tăi, bunătate 

în zâmbetul tău.” Maica Tereza 
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PATRICIA RUNCAN 

Conferențiar universitar doctor abilitat 

Departamentul de Asistență Socială. 

Universitatea de Vest din Timișoara. 

Coordonator. Departamentul de 

Educație. Biserica Baptistă Maranata 

din Timișoara. 

Coordonator al conferințelor și 

volumelor din seria AUTENTIC. 

Valori. Credință, autenticitate, curaj, 

iubire, fermitate, echilibru, acel ceva. 

Motto de viață. „Pot totul în Cristos care 

mă întărește.” (Filipeni 4:13) &  

„Am o singură viață și o singură șansă 

de a o face să conteze… Credința îmi 

cere ca eu să fac orice pot, oriunde sunt, 

oricând pot, atâta vreme cât pot, cu 

orice am la îndemână, ca să încerc să 

produc o diferență.” Jimmy CARTER  

 

 

 

 

 

 


