Universitatea Titu Maiorescu

Facultatea de Finante-Banci, Contabilitate si Administrarea afacerilor

De la Titu Maiorescu la Bill Gates

„Inainte de a face un lucru perfect, fa ceva perfectibil1!”
„Before doinng something perfectible!” Bill Gates

»Soarta

lui

Maiorescu

a

fost

sa

ramana

actual

si

astazi.....Optimismul nostru trebuie sa fie insa la fel cu cel al lui
Maiorescu

:

birui-va

gandul,

cum

spunea

intelepciunea

cronicarului si inscriptia criticului deasuprea bibliotecii Altfel ,
la ce am mai trai?2 »
Maiorescu a fost o persoana care a vazut mult dincolo de
ceea ce vede omul obisnuit, dar mai presus de toate, a simtit mai
profund decat omul de rand, reusind sa ramana sanatos intr-o
lume care inteleasa in profunzime te poate face sa iti pierzi
mintile. A stiut si e actual si azi ca « memorarea mecanica este

1
2

www.citatecelebre.eu/ro/citate/detalii-citat/inainte-sa-faci-ceva-perfect-fa-ceva-perfectibil--268
Lovinescu-1940
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crima impotriva spiritului ; cuvantul fara continutul de sens
corespunzator e doar o pura nerozie.3».
„Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieţii, nu-l
mai conduce mintea care arată numai alternativele. Direcţia
finală o dă inima”. 4(Titu Maiorescu, Cugetări şi aforisme)
Ceea ce l-a deosebit pe Bill Gates de contemporanii sai a fost
modul in care si-a utilizat cunostintele.
Aidoma

mentorului

Titu

Maiorescu

,

continuatorii

raditiei sale, iubesc profesia , biblioteca ( « raiul » lui Borhes,
raiul definit ca cea mai înalta dintre universitati

5

) , viata

universitara , dar si implicarea in societate cu pastrarea celei
mai de pret avutii , credinta.
continuăm

si

să-i

perfectionam

Ce-ar trebui sa facem ca sa-i
ideea

,

în

era

societatii

informationale ?
Poate crearea unei atmosfere de studiu si emulatie întro

revistă virtuala (MegaByte) si sa fim noi însine.
Pentru ca »Opera lui cea mai importanta este el însusi »6!
Si referitor la utilizarea intrumentului nostru dat de Bill

Gates ne-ar spune :« Si tot ce e folositor poate fi şi stricăcios; e
numai chestie de măsură. Dealtminteri, dacă n-ar putea fi
stricăcios, n-ar putea fi nici folositor. ».7
Titu Maiorescu vorbise de forma fara fond :
,,Al doilea adevăr, și cel mai însemnat, de care trebuie să ne
pătrundem, este acesta: forma fără fond nu numai că nu aduce

3
4

Titu Maiorescu, aforism, 1865-1872, Iasi, 16 noiembrie 1867
http://ro.wikisource.org/wiki/C%C3%A2teva_aforisme

Din cuvantul rectorului Avram Filipas la deschiderea anului universitar din 2003
Argentina Gramada Dragu- « Eterna Intoarcere la Maiorescu » - Articol scris cu ocazia Portilor deschise din mai
2007 - http://megabyte.utm.ro/porti.htm
5
6

7

http://aforisme.citatepedia.ro/de.php?p=3&a=Titu+Maiorescu
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nici un folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă, fiindcă nimicește
un mijloc puternic de cultură.
Și, prin urmare, vom zice:
este mai bine să nu facem o școală deloc decât să facem o



școală rea,
mai bine să nu facem o pinacotecă8 deloc decât să o facem



lipsită de arta frumoasă;
mai bine să nu facem deloc statutele, organizarea, membrii



onorarii și neonorați ai unei asociațiuni decât să le facem fără ca
spiritul propriu de asociare să se fi manifestat cu siguranță în
persoanele ce o compun;
mai bine să nu facem deloc academii, cu secțiunile lor, cu



ședințele solemne, cu discursurile de recepțiune, cu analele pentru
elaborate decât să le facem toate aceste fără maturitatea științifică
ce singură le dă rațiunea de a fi“9.

Si tot el ar zice : « ce-i cu revista in cestiune ? ati creat forma dar unde
este continutul? ».

Impedimente :


»Numele Megabyte » a fost dat de elevii de la clasa de
informatica a liceului Behamin Franklin in 1995 pentru
revista in care publicam suportul de curs si nautatile
informatice ale perioadei. Si a luat premiul I la concursul
dintre licee de atunci .

8

Pinacoteca, pinacoteci, s. f. Colecție mare de tablouri; muzeu în care se expune și se păstrează o asemenea
colecție. DEX '98 (1998) - http://dexonline.ro/definitie/pinacoteca
9
Titu Maiorescu, “În contra direcției de astăzi în cultura română”, în Opere, 1978, p. 153http://ro.wikipedia.org/wiki/Formele_f%C4%83r%C4%83_fond
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Cand am avut ore la facultatea de Informatica in 2005

,

cand decanul de atunci prof.univ.dr.Cretu mi-a dat sarcina
sa fac o revista virtuala pentru a publica rezultatele
studentior la sesiunea stiintifica a acestora, numele era
inca

valid

nu

numai

pentru

continuitate.

(Student

Dascaliuc Cosmin-an II Facultatea de Informatica).


Sigur azi la un deceniu distanta ,” rapiditatea cu care vor
fi transmise informatiile va determina omenirea sa intre in
era "petabyte-ului", o unitate de masura, de stocare si de
putere

informatica

superioara

deja

mult

uzitatului

gigabyte.”10


In 2013 luna mai la sesiunea stiintifica a studentilor
studentii Matei Emanuel si David

,

(an II Facultatea de

Informatica) au luat premul I prezentand o noua interfata
a revistei. a fost de fata si dl deca Iustin Priescu.
reusit

up-datarea

revistei

din

cauza

Nu s-a

disfunctiilor

la

conexiunea server-ului universitatii. (Colaborare cu dl
asistent drd.Mihailescu Marius);


In 2014 cu studentul Dobre Cosmin am realizat un pas in
plus:

„Indexarea

revistei

Megabyte

in

baze

de

date

internationale cu soft dedicat crearii revistelor onlinelucrare de licenta „. Nu am finalizat din lipsa de articole..
Avem forma cu fond informatic dar ..nu avem continut
pentru cele doua sectiuni : informatica si economica.

10

www.hotnews.ro/stiri-international-7946697-predictiile-lui-alvin-toffler-pentru-urmatorii-40-ani-femeile-voravea-putere-cizie-fara-precedent-omenirea-intre-era-petabyte-ului-sua-vor-depinde-china.htm
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FISA REVISTA 2011
Nr.
Crt
1
2

3
4
5

6

7

Item
Categorie
2010
Cod CNCSIS
Titlul
complet /
tiltul din BDI
ISSN (
electronic)
Frecventa de
aparitie
Pagina web a
revistei (link
direct la
sectiunea
revistei)
Indexari BDI
(link direct la
sectiunea
revistei/inter
fata de
cautare)

MegaByte
B+
880
MegaByte revista online de promovare a rezultatelor
cercetării din domeniul IT&C şi economic a Universitatii
“Titu Maiorescu” Facultatile de Informatica si Stiinte
Economice.
1841-7361
Semestriala

http://megabyte.utm.ro/index.htm
http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?name=
Master&litera=M&start=180&skok=30
http://scholar.google.ro/scholar?q=%22megabyte.utm.ro%22
&hl=ro&btnG=C%C4%83uta%C5%A3i
Persoana de contact

8

Nume si
prenume
Telefon
e-mail

Gramada Argentina
0743.058.319
argentina.gramada@gmail.com
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Omagiul Universitatii Titu Maiorescu pentru personalitatea
prof.univ.dr. Constantin Galeriu - Doua site-uri crestine si o carte
prin proiect cultural



Doua site-uri crestine, omagiul Universitatii Titu Maiorescu pentru
personalitatea prof.univ.dr. Constantin Galeriu
http://ucenic.go.ro/ ; http://parintelegaleriu.ro/
Cartea ” Si eu am fost ucenicul/ucenica Parintelui Galeriu” se acceseaza
la adresa www.parintelegaleriu.ro/carte
Conf.univ.dr.Gramada Argentina Dragu

“Mens agitat molem ziceau batranii! “11 a zis Parintele Galeriu la infiintarea Folcart12. Si i-a placut
rectorului de atunci iubitor de credinta si cultura, prof.univ.dr. Avram Filipas si a adugat aceste
cuvinte pe sigla universitatii noastre! Cultul divin are trei obiective : doxologic (de a preamări
înţelepciunea, sophia divină), harismatic, sfinţitor (de a sfinţi pe om ), didactic. Le poartă şi cultura.
Comunicarea cu Dumnezeu este un schimb de daruri. Eu îi ofer preamărirea , El îmi oferă darul Lui,
sfinţirea Lui, Lumina Lui. Nu ne - a spus El : “Eu sunt Lumina lumii ” 13. Imi stă în minte o ima gine a
unui pedagog. Instrucţia este o sumă de pietre într-un sac. Oricat de mare este sacul , ele tot pietre
răman. Educaţia este o sămanţa într-un ghiveci. Oricat de mica este sămânţa , ea va rodi, va creşte şi
se va dezvolta. 14

Figură 1Lansarea Cartii”Si eu am fost ucenica Parintelui Galeriu a avut loc la Paris la Biserica Sfanta Paraschiva
din Piata Saint Sulpice (Director proiect cultural Tatiana Coman-Facultatea de Informatica)

Mens Agitat Molem (Virgiliu)-Mintea agita (misca) masele-la adresa
www.studentie.ro/Mens_Agitat_Molem__Virgiliu_a874 1194472.htm
12 Disertatie rostita cu ocazia infiintarii Forumului Oamenilor Liberi de Cultura si Arta (FOLCART) 1993 –
prelucrare si adaptare Gramada Argentina -www.ucenic.go.ro/art15.htm
11

“Sfanta Evanghelie dupa Ioan “-Cap 8,verset 12- www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=1
http://parintelegaleriu.ro/wp-content/uploads/2015/03/SiEuAmFostUceniculParinteluiGaleriu.pdfpagina32
13
14
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Absolventii nostri , colaboratorii mei pcresterea instructiei si educatiei
Nume absolvent
Cosmin Dascaliuc
- Facultatea de Informatica-

Fotografie

Titlul lucrarii de licenta

Job Titlul job-ului curent

Autorul primei versiuni a Revistei Megabyte 2005 si ucenic.go.ro

Developer at Ubisoft

„Utilizarea Produselor Microsoft in diagnostic
financiar al societatii X ”

Functionar public – Institutia Prefectului
Municipiului Bucuresti

Matei Costin
–Facultatea de Stiinte Economice
2008

Absolvent al liceului Al Ioan Cuza –clasa de
informatica . In fiecare an premiant la sesiunile
stiintifice ale studentilor. A aplicat Visual Basic
Aplication la economie si asa o face si in
prezent .

Senior Risk Strategies & Reporting Officer
Risk Strategies & Control Team
Unicredit Leasing Corporation IFN

Midvichi Cristian
-Facultatea de Informatica 2012, master
Politici financiare de intreprindere
2014 -2015
Coman Tatiana--Facultatea de
Informatica
2013

„Managementul Proiectelor Europene – Model
de informatizare a strategiei de dezvoltare
locala a unui oras.”

Prodinf Software – Software Arhitect

„Utilizarea Produselor Microsoft In
Managementul Proiectelor .Studiu de caz :
Proiectarea orientata pe client CRM (Customer
Relationship Management) .

Presedinta asociatie „Tous pour l’Europe
”-Paris Masteranada Spania

Dobre Cosmin
-Facultatea de informatica

„Utilizarea produselor Software în înscrierea si Senior Manager Design and Partner
indexarea in Baze de Date Internaționale a revistei Management in Vodafone Romania
online Megabyte a UniversitatiiTituMaiorescu” Technologies.

2005

Bran Anghel Mihaela
-Facultatea de Stiinte Economice
2007

2014
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