




























































































































NrCrt codDepunere Domeniu CNCS Editura CATEGORIE
1 PN-II-ACRED-ED-

2011-0114

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

EDITURA POLIROM A

2 PN-II-ACRED-ED-

2011-0205

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

Centrul de Studii Transilvane B

3 PN-II-ACRED-ED-

2011-0019

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

Editura Academiei Romane B

4 PN-II-ACRED-ED-

2011-0113

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

EDITURA CETATEA DE SCAUN B

5 PN-II-ACRED-ED-

2011-0182

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

EDITURA MEGA B

6 PN-II-ACRED-ED-

2011-0102

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

Editura Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi B

7 PN-II-ACRED-ED-

2011-0048

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

Humanitas B

8 PN-II-ACRED-ED-

2011-0138

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

Presa Universitara Clujeana B

9 PN-II-ACRED-ED-

2011-0199

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

ACCENT C

10 PN-II-ACRED-ED-

2011-0030

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

Casa Cartii de Stiinta C

11 PN-II-ACRED-ED-

2011-0086

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

EDITURA ENCICLOPEDICA C

12 PN-II-ACRED-ED-

2011-0060

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

Editura Istros a Muzeului Brailei C

13 PN-II-ACRED-ED-

2011-0203

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

EDITURA UNIVERSITARĂ C

14 PN-II-ACRED-ED-

2011-0053

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

Editura Universitatii Lucian Blaga 

din Sibiu

C

15 PN-II-ACRED-ED-

2011-0184

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

Eikon C

16 PN-II-ACRED-ED-

2011-0066

Istorie medievala. Istorie moderna si 

contemporana. Istorie coloniala si istorie 

universala.

INSTITUTUL EUROPEAN C

1
Editura Istros a Muzeului Brailei

1
C

1
Istorie medievala. Istorie moderna sicontemporana. Istorie coloniala si istorieuniversala.
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Scrisoare deschisă cu privire la rezultatele evaluării şi ierarhizării editurilor din 

domeniul Ştiinţelor Umaniste 
 

 

Domnului Prof. univ. dr. Alexandru Babeş, Preşedintele Consiliului Naţional al 

Cercetării Ştiinţifice; Domnului Conf. univ. dr. Alexander Baumgarten, Preşedintele 

Comisiei de Ştiinţe Umaniste a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice; 

Domnului Cercet. şt. II dr. Flavius Solomon, Responsabil specializarea Istorie şi 

membru al Comisiei de Ştiinţe Umaniste a Consiliului Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice 
 

Recent, în articolul «Cum au fost evaluate academic editurile din România. 

Rezultate stranii»1, dl Lector univ. dr. Horia Pătraşcu atrăgea public atenţia asupra 

problemelor ridicate de rezultatele, definitive şi irevocabile încă din momentul 

publicării pe site-ul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), evaluării şi 

ierarhizării editurilor din domeniul Ştiinţelor Umaniste.  

Desigur că nevoia evaluării şi ierarhizării periodice a editurilor şi revistelor 

academice este incontestabilă, fiind, ca urmare, absolut firească şi indispensabilă 

necesitatea de a determina, pe temeiul unor standarde tehnice unanim acceptate şi a 

vizibilităţii naţionale şi internaţionale, relevanţa producţiei ştiinţifice a cercetării 

româneşti. 

Conducerea Editurii Istros a Muzeului Brăilei, considerând că evaluarea 

riguroasă a publicaţiilor şi a impactului ştiinţific al acestora reprezintă principalele 

                                                 
1http://www.contributors.ro/cultura/cum-au-fost-evaluate-academic-editurile-din-romania-rezultate-

stranii/ 

1 
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http://www.contributors.ro/cultura/cum-au-fost-evaluate-academic-editurile-din-romania-rezultate-stranii/


 

criterii de poziţionare în ierarhia editurilor din domeniul Ştiinţelor Umaniste, a 

socotit ineludabilă participarea la procesul de evaluare a revistelor, editurilor şi 

colecţiilor româneşti organizat de CNCS în sesiunea octombrie–decembrie 2011. Am 

pornit de la convingerea că «transparenţa în activitate», invocată de CNCS, avea să 

fie o caracteristică a procesului de evaluare şi ierarhizare, însă, după cum a decurs 

acest proces, se pare că transparenţa nu s-a aflat, în vreuna dintre etapele 

parcurse, niciun moment în atenţia conducerii CNCS, îndeosebi a Comisiei de Ştiinţe 

Umaniste.  

Înainte de toate, ne întrebăm dacă este legal şi moral ca în cazul 

contestaţiilor, formulate individual şi punctual cu privire la colecţiile declarate non 

eligibile, să se transmită un răspuns colectiv, fără o motivare explicită, detaliată, 

lămuritoare. Această practică, pe care nu ezităm a o defini dispreţuitoare, eludează 

vădit normele deontologice minimale ce ar fi trebuit să-i ghideze în activitate pe 

evaluatori, cei a căror identitate continuă să rămână un mister, deşi prevederile 

legale impun ca lista cu numele acestora să fie dată publicităţii, ilustrându-se astfel 

şi considerentele ştiinţifice şi profesionale ce au dus la desemnarea D-lor în postura 

de «judecători» infailibili şi inamovibili ai rezultatelor muncii colegilor de breaslă 

mai puţin norocoşi, adică a acelora ce sunt arareori sau deloc prezenţi în comitetele şi 

comisiile ce adoptă sentinţe cvadrienale cu atâta dezinvoltură şi siguranţă de sine.  

Spre deosebire de încheierile juridice, «sentinţele» CNCS, în cazul rezultatelor 

evaluării şi ierarhizării revistelor şi editurilor, nu doar că nu motivează punctajul 

obţinut de editură, ci şi, fapt fără precedent într-un astfel de proces, teoretic obiectiv 

şi transparent, nu prevăd posibilitatea de a contesta în vreun fel calificativul 

obţinut. Nu este şi aceasta o dovadă de eludare a normelor de bună 

practică, dacă nu chiar de dispreţ suveran faţă de cei evaluaţi?  

Paradoxal, decizia infailibililor evaluatori care, din vârful 

condeiului, au plasat Editura Istros în categoria C la unul dintre 

domeniile de acreditare, sosea la numai câteva zile după ce trei volume2, 

toate putând fi încadrate în domeniul «Istorie medievală. Istorie 

modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală», erau 

laureate ale Premiilor Academiei Române3, adică primeau suprema 
                                                 
2 Cristian Nicolae Apetrei, Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV–

XVI, Editura Istros, Brăila, 2009, 420 pp.; Mihaela–Elena Ciocoiţei, Valori universale ale operei lui 

Dimitrie Cantemir, Editura Istros, Brăila, 2009, 438 pp.; Aurel Vîlcu, Moneda otomană în Ţările 

Române în perioada 1687–1807, Editura Istros, Brăila, 2009, 381 pp. 

3 http://www.acad.ro/com2011/pag_com11_1215.htm 

2 
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recunoaştere ştiinţifică pe teritoriul naţional! O decizie mai «obiectivă» 

nici că se putea! E neîndoielnic: evaluatorii CNCS s-au dovedit «inspiraţi» 

şi «imparţiali»! Totuşi, cum a fost posibil ca în decembrie 2011 Academia 

Română să premieze nu mai puţin de trei lucrări din categoria junk, 

adică din acea categorie C în care evaluatorii CNCS au decis să includă 

Editura Istros?  

Să înţelegem că din aceeaşi categorie C, în optica aceloraşi infailibili evaluatori, 

fac parte celelalte 5 volume4 publicate de Editura Istros şi premiate de Academia 

Română în mai puţin de un deceniu? Sau, mai degrabă, această medie onorantă, de 

un volum premiat la mai puţin de doi ani, dovedeşte tocmai constanţa, relevanţa şi 

vizibilitatea ştiinţifică a lucrărilor incluse în planul nostru editorial?  

Atât din documentaţia depusă spre evaluare, cât şi din datele de notorietate 

publică prezente în portalul editurii5, ca şi din activitatea editorială şi de promovare 

a producţiei ştiinţifice apărută la Editura Istros în cei 17 ani de existenţă, rezultă cu 

prisosinţă că încadrarea în categoria C la domeniul «Istorie medievală. Istorie 

modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală» este absolut 

injustă, profund eronată, iar această clasificare nu se susţine pe niciun temei 

obiectiv şi logic.  

Considerăm că modul în care s-a ajuns la decizia în această privinţă 

a evaluatorilor CNCS, dincolo de regretabila lipsă de transparenţă, ridică 

probleme evidente de legitimitate şi profesionalism. Editura Istros a 

Muzeului Brăilei este singura editură din Romania care publică două 

periodice indexate în European Reference Index for the Humanities 

(ERIH), adică «Istros» (cat. INT2) şi respectiv «Analele Brăilei» (cat. 

NAT), având totodată şi o producţie editorială ce s-a bucurat constant de 

recunoaşterea celui mai înalt for ştiinţific al ţării: Academia Română.  

Socotind profund nejustă decizia Comisiei de Ştiinţe Umaniste a CNCS, de a 

încadra în categoria C, pentru următorii patru ani, începând cu 1 ianuarie 2012, 

                                                 
4 Ionel Cândea, Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea secolului al XVI-lea, Editura Istros, 

Brăila, 1995, 329 pp.; Doru Bădără, Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul 

secolului al XVIII-lea, Editura Istros, Brăila, 1998, 340 pp.; Ovidiu Cristea, Veneţia şi Marea Neagră 

în secolele XIII–XIV. Contribuţii la studiul politicii orientale veneţiene, Editura Istros, Brăila, 2004, 

223 pp.; Mugur Andronic, Teritoriul nord–est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin, 

Editura Istros, Brăila, 2005; Constantin Ardeleanu, Evoluţia intereselor economice şi politice 

britanice la gurile Dunării (1829–1914), Editura Istros, Brăila, 2008, 351 pp. 

5 http://www.muzeulbrailei.ro/index.php?pn=5 

3 
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-------- Original Message -------- 
Subject: Contestatie Istros 
Date: Thu, 12 Jan 2012 08:53:59 +0000 
From: "Victor  Velter" <victor.velter@uefiscdi.ro> 
To: "sediu@muzeulbrailei.ro" <sediu@muzeulbrailei.ro> 
Cc: F Solomon <flavius.solomon@yahoo.de>, A Baumgarten 
<alexbaum7@googlemail.com> 
 
 
 
CNCS – UEFISCDI 
 
 Ref.: Contestaţie Editura Istros Brăila. 
 
 Stimate domnule prof. dr. Ionel Cândea, 
 În legătură cu scrisoarea dvs. nr. 15 din 9 ianuarie 2012, vă 
informăm că veţi primi un răspuns detaliat în cel mult 30 de zile. 
 Cu deosebită consideraţie, 
 
_Victor VELTER_ 
 
expert 
 
Biroul de Scientometrie si Biblioteci Universitare 
 
Tel: 021.30.80.540 
 
E-mail: victor.velter@uefiscdi.ro [1] 
 
Adresa: Str. Mendeleev D.I., nr. 21-25, etaj 6, cam 624A, sector 1, 
010362, Bucuresti 
 
Unitatea Executiva pentru Finantarea 
 
Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 
 

mailto:victor.velter@uefiscdi.ro
mailto:sediu@muzeulbrailei.ro
mailto:sediu@muzeulbrailei.ro
mailto:flavius.solomon@yahoo.de
mailto:alexbaum7@googlemail.com
mailto:victor.velter@uefiscdi.ro


Subiect raspuns contestatie 

Expeditor Victor Velter  

Destinatar ionelcandea@muzeulbrailei.ro

Copie (CC) sediu@muzeulbrailei.ro  
Data 10.02.2012 13:06 

• raspuns_Istros.doc 

Stimate domnule profesor, 

Va trimit, atasat, raspunsul Comisiei de Stiinte Umaniste a CNCS. 

  

Cu stima, 

  

Victor VELTER 

expert 

Biroul de Scientometrie si Biblioteci Universitare 

  

Tel: 021.30.80.540 

E-mail: victor.velter@uefiscdi.ro 

Adresa: Str. Mendeleev D.I., nr. 21-25, etaj 6, cam 624A, sector 1, 010362, Bucuresti 

  

 

Unitatea Executiva pentru Finantarea 

Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 

  

www.uefiscdi.gov.ro 
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   Consiliul Na�ional al Cercetării �tiin�ifice 

 
 

 

 
 
Stimate Domnule Profesor, 
 
 
Scrisoarea Dumneavoastră deschisă din 9 ianuarie 2012 a fost supusă atenţiei Comisiei de ştiinţe 

umaniste de pe lângă Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice. 
 Procesul de evaluare s‐a desfăşurat în conformitate cu pachetul de informaţii expus la adresa 
http://www.cncs‐uefiscdi.ro/evaluarea‐publicatiilor‐stiintifice. În consecinţă, editurile şi revistele au fost 
clasificate avându‐se în vedere respectarea standardelor scientometrice şi rezultatele evaluărilor calitative. 

Ca urmare a verificării documentaţiei depuse de către Editura Istros la domeniul „Istorie medievală, 
istorie modernă şi istorie contemporană”, a fost constatat faptul că editura Dumneavoastră nu îndeplineşte 
una dintre condiţiile preliminare obligatorii pentru participarea la competiţie: trimiterea începând cu anul 
2011 a unui exemplar din fiecare carte tipărită în limba română la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Cu 
toate acestea, în semn de respect pentru contribuţiile Editurii Istros în domeniul istoriei, CNCS a acceptat 
aplicaţia şi a inclus‐o în procesul de evaluare. 
 De asemenea, cu privire la rezultatele evaluărilor calitative, experţii au remarcat mai multe puncte 
slabe, care nu permit clasificarea pentru moment a Editurii Istros în categoriile A sau B. Printre acestea se 
numără: imposibilitatea procurării on‐line a cărţilor de către cercetătorii şi bibliotecile din străinătate; prezenţa 
mai degrabă ocazională a celor mai multe titluri în cataloagele bibliotecilor importante din alte ţări; 
componenţa comisiei de referenţi nu acoperă suficient de bine unele dintre epocile istorice la care se referă 
unele volume publicate; existenţa printre titlurile editate a unor cărţi vulnerabile din punct de vedere ştiinţific, 
ceea ce atestă faptul că sistemul de control al calităţii prin peer‐review nu a funcţionat încă la standardele 
stabilite de CNCS; ţinuta grafică precară a publicaţiilor. 

Dincolo de aceste aspecte, care au determinat decizia de a include Editura Istros în categoria C 
pentru domeniul „Istorie medievală, istorie modernă şi istorie contemporană”, CNCS apreciază 
eforturile echipei pe care o conduceţi pentru creşterea calităţii publicaţiilor, o dovadă în acest sens fiind 
rezultatele evaluării celorlalte aplicaţii depuse de Dumneavoastră. CNCS încurajează Editura Istros să 
ţină cont de observaţiile critice formulate de către evaluatori şi să aplice din nou la proxima runda de 
evaluare, cu respectarea tuturor condiţiilor din pachetul de informaţii. 
 Menţionăm că lista evaluatorilor o puteţi găsi la adresa: http://www.cncs-uefiscdi.ro/wp-
content/uploads/2012/01/evaluatori2011.pdf. 
 
 Cu deosebită consideraţie, 
 
Dr. Flavius Solomon 
Membru CNCS, Comisia de Ştiinţe Umaniste. 

  

Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 , Bucure�ti 
Telefon: 021 3080850,  Fax: 021 3115992, www.cncs-uefiscdi.gov.ro 



 
 
 
Nr. 149 din 17.02.2012 
 

CĂTRE 

Conf. univ. dr. ALEXANDER BAUMGARTEN 

Preşedintele Comisiei de Ştiinţe Umaniste a 

Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice 
 
 

Stimate Domnule Alexander Baumgarten, 
 

Am hotărât, după lungi ezitări, să vă scriu şi să vă arăt câteva lucruri, aşa cum se văd ele de aici, 

de la Brăila. 

Sentimentul de revoltă faţă de nedreptatea crasă pe care aţi îngăduit-o în privinţa Editurii Istros, 

prin reaua credinţă dovedită de cei doi evaluatori ieşeni, dr. Victor Cojocaru şi dr. Flavius Viaceslav 

Solomon, este amplificat de felul în care credeţi că se poate ieşi, cu seninătate şi sentimentul 

impunităţii, dintr-o astfel de situaţie ce pune în lumină un abuz premeditat şi limpede pentru întreaga 

breaslă a istoricilor. 

Mai întâi domnul Victor Velter ne spune, într-un scurt mesaj, pe e-mail şi nu printr-o adresă 

oficială, că în cel mult 30 de zile vom avea „un răspuns detaliat”. 

Răspunsul, mult aşteptat de noi, pe care vi-l anexez, în loc să conţină modul de calcul şi 

punctajul rezultat, pentru a ne lămuri de ce Editura Istros n-a putut realiza decât cel mult 59 de 

puncte, având în vedere că, printre altele, are două periodice ştiinţifice – „Istros” şi „Analele Brăilei” – 

clasificate în European Reference Index for the Humanities (ERIH), la categoriile INTERNAŢIONAL 2 

şi respectiv NAŢIONAL, conţine generalităţi şi insulte. 

Distinsul domn Flavius Viaceslav Solomon începe prin a ne spune că, deşi nu am îndeplinit 

criteriul privitor la trimiterea de cărţi la Biblioteca Naţională a Moldovei, am fost, totuşi, evaluaţi. Dar 

de ce numai Republica Moldova (Basarabia)? Români trăiesc şi în Ucraina, Bulgaria, Serbia şi Ungaria! 

De ce acest criteriu discriminator? Şi de ce începând cu anul 2011, care era în curs? 

Cel puţin unul din cei doi evaluatori ştia că Editura Istros a Muzeului Brăilei a publicat, din 1995 

încoace, numeroase (dacă nu cele mai multe) lucrări ale unor autori basarabeni. Cu distinsul domn 

Victor Cojocaru am lucrat împreună pe şantierul arheologic de la Cetatea Albă (1997–1998) şi cunoaşte 

bine (chiar foarte bine) activitatea Editurii Istros! 

Încă odată: nu există editură din România care să fi publicat atâtea lucrări de valoare şi pe care să 

le fi trimis, cu titlu gratuit, în număr mare, autorilor, colegilor şi bibliotecilor din Republica Moldova. 





Subiect in atentia dlui prof.dr. Ionel Candea 

Expeditor Alexander Baumgarten  

Destinatar sediu@muzeulbrailei.ro , ionelcandea@muzeulbrailei.ro  

Copie (CC) Flavius Solomon , Alexander Baumgarten  
Data Dum 15:44 
Stimate domnule Profesor, 
  
Am deosebita placere sa ma adresez dumneavoastra drept raspuns la consistenta expeditie a dosarului de 
documente si a volumelor editate de dumneavoastra pe adresa universitatii la care profesez. Ingaduiti-mi sa va 
multumesc si sa va incredintez asupra faptului ca am retinut documentele trimise pentru a le studia atent (desi cea 
mai mare partea lor imi este cunoscuta intrucit au trecut deja prin Comisia de Stiinte Umaniste a CNCS), iar 
volumele trimise cu amabilitate de dumneavoastra au fost donate in intregime bibliotecii de Istorie a Facultatii de 
Istorie si Filosofie, care isi exprima prin mine intreaga gratitudine fata de acest dar. As dori sa va precizez 
urmatoarele: 
  
1. Apreciez superlativ, ca pe o serie de inalte realizari stiintifice, cu un aspect grafic impunator si cu o documentatie 
extrem de interesanta, toate volumele pe care mi le-ati trimis. As dori sa va rog, totusi, sa considerati aceasta 
apreciere drept o pozitie subiectiva, de cititor interesat in domeniul istoriei Romaniei, dar nespecializat, intrucit 
domeniul meu profesional este filosofia medievala. In consecinta, aceasta admiratie sincera nu are nici o legatura 
cu pozitia mea reprezentativa de coordonator al domeniului Stiinte Umaniste in CNCS. 
  
2. Va asigur de legalitatea si transparenta integrala a intregii evaluari a revistelor, editurilor si colectiilor din Romania 
din anul trecut, pe care am organizat-o impreuna cu colegul meu, profesorul Flavius Solomon. Va asigur in acelasi 
timp de lipsa absoluta a unei intentii partinice in vreo directie sau alta, care sa priveasca pe vreunul dintre aplicanti. 
Procedura de evaluare a presupus o evaluare cantitativa, unde vi s-a semnalat absenta satisfacerii citorva 
indicatori. Apoi, ea a presupus o evaluare calitativa, al carei rezultat final este clasamentul afisat. Aplicantilor nu li s-
au comunicat punctaje, intrucit ele nu au nici o relevanta in ierarhizarea in interiorul vreunei clasificari, ci, dimpotriva, 
singura ierarhie relevanta este data de distinctia primelor trei litere ale alfabetului: A, B, C. 
  
3. Nemultumirea dumneavoastra este indreptata spre faptul ca aplicatia depusa a obtinut, la domeniul "Istorie 
medievala, istorie moderna si istorie contemporana" doar domeniul C. Va rog, totusi, sa retineti faptul ca oriunde in 
lume o evaluare calitativa este incontestabila, intrucit ea revine la aprecierea unor specialisti ai domeniului in fata 
suveranitatii carora in primul rind membrii Comisiei de Stiinte Umaniste nu au nimic de spus, de vreme ce i-au 
delegat in aprecierea aplicatiei.  
  
4. Avind insa in vedere aspectul evident performant al publicatiilor dumneavoastra, sunt convins ca respectarea 
integrala a cerintelor pachetului de informatii va va aduce succesul asteptat la urmatoarea sesiune de aplicatii, de 
care nu ne mai despart decit trei luni (de vreme ce dorim sa redeschidem competitia in iunie 2012).  
  
5. Ca o rugaminte personala: va rog frumos, domnule Profesor, nu asumati un punct de plecare al dialogului nostru 
de pe pozitii de adversitate. Va rog sa acceptati ca premisa intreaga mea buna intentie si deschidere spre 
colaborare, si va invit sa imi scrieti ori de cite ori dumneavoastra sesizati faptul ca masurile noastre pot beneficia de 
sfatul dumneavoastra. Sfatul dumneavoastra va fi primit cu atentie si cu dorinta sincera de a va avea partener de 
dialog intr-un sens constructiv. Invitatia mea porneste dintr-o sincera si deschisa admiratie fata de tot ceea ce 
dumneavoastra faceti si pentru intregul dumneavoastra prestigiu stiintific, impreuna cu intregul colectivul pe care il 
coordonati.  
  
Cu deosebita stima, Alexander Baumgarten 
  
  
Alexander Baumgarten 
conferentiar universitar doctor 
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