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Stimați colegi, stimați studenți, 

 

 Cea mai mare parte dintre dumneavoastră mă cunoașteţi, fiind în ultimii opt ani prorector 

al universităţii cu probleme de învăţământ şi asigurarea calităţii, având ocazia să interacţionăm 

într-un fel sau altul, în diverse situaţii. După cum știți și cred că ați și simțit, sunt o persoană care 

a dat dovadă de transparență și a ajutat în mod concret la rezolvarea multiplelor probleme cu care 

ne-am confruntat zi de zi. Vorbesc la plural pentru că de-a lungul timpului, așa cum știți, am 

considerat și susținut ideea de echipă. În convingerile mele, o universitate se conduce, 

administrează și inventează pe sine doar dacă se bazează pe punerea în practică a unor principii 

de la care am încercat să nu mă abat – astăzi spun cu succes, chiar dacă unii dintre dumneavoastră 

ați putea spune, probabil, că scăpări au mai existat. O universitate reprezintă un imens edificiu în 

care se şlefuiesc caractere; atât profesional, prin specializare și dezvoltare intelectuală, cât și etic, 

prin interacțiuni care ne obligă să ne definim ca adevărate modele morale. Aceasta este concepția 

mea despre ideea de universitate! Iar acest edificiu nu poate fi coordonat și realizat fără a nu gândi 

într-o paradigmă a echipei, în care fiecare membru (cadru didactic, cercetător, personal auxiliar, 

studenți) este un jucător important, care nu trebuie nici ignorat, nici ușor de înlocuit în economia 

acestei construcții. Atitudinea care trebuie să ne caracterizeze este aceea de a ne implica şi de a 

ne asuma calitatea de membru într-o echipă de construcție, în care fiecare are un rol extrem de 

important, deoarece dacă într-un loc se obțin rezultate mai slabe, întregul edificiu suferă.  

 După cum știți cei mai mulți dintre dumneavoastră, facem parte dintr-o universitate tânără 

care, din 1992 până astăzi a trecut prin mâinile a trei rectori. Așadar, suntem contemporani cu 

propria noastră construcție, şi tocmai de aceea sarcina noastră este probabil și mai dificilă, 

deoarece avem o responsabilitate crescută pentru generațiile care vor veni, lăsându-le pe mână un 

edificiu solid, performant, care să nu necesite reparații multiple și inutile, oferindu-le șansa de 

acţiona inteligent şi rapid în acerba competiție națională și internațională. Altfel, vom lăsa în urmă 

un edificiu de carton, gata să se dărâme la prima pală de vânt mai puternică. Fiecare mandat de 

rector și-a propus ceva concret, căci așa este normal. Dacă provocările primului rector au fost 

acelea de a realiza o fundație, de a elabora un corp profesoral competent și a schița domeniile și 

specializările posibile, cel de-al doilea rector s-a axat mai mult pe construcția efectivă a bazei 

materiale – construcție care continuă și astăzi. Ultimul mandat, cel care urmează să se încheie în 

curând, s-a axat în mare parte pe accentul pus pe componenta umană, profesională, de redare a 

demnității profesorale plus așezarea universității pe un plan intern și internațional care să conteze. 

Avem, așadar, trei momente importante parcurse. Toate trei pot fi continuate, desigur, căci 

provocările societății de astăzi ne obligă la ajustări și adaptări continue fără de care nu am putea 

efectiv să supraviețuim în aceste condiții de exigențe din ce în ce mai mari. Profesorilor li se cer 

performanțe din ce în ce mai ridicate, atât în spațiul românesc cât și, mai ales, în cel exterior 

granițelor. Studenții, pe de altă parte, sunt supuși unor presiuni enorme atât pentru dobândirea 

unor competențe pe care trebuie să le exerseze rapid pentru a face față societății aflată într-o 

dinamică extrem de tumultoasă, cât și pentru intrarea pe o piaţă economică și a forței de muncă 



din ce în ce mai instabile. Toate aceste provocări nu pot fi depășite decât cu condiția de a acționa 

și gândi în echipă!  

 Pentru cei care mă cunosc mai puțin, am să vă expun pe scurt aici parcursul meu de 

formare și profesional (informații în detaliu găsiţi în CV). În 1989 am absolvit Liceul „Ienăchiţă 

Văcărescu” din Târgovişte. Am plecat apoi la Bucureşti pentru a-mi urma visul de a deveni 

profesor de chimie, având un model în familie. M-am căsătorit, am născut un băieţel şi am absolvit 

apoi Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii Bucureşti, cu o lucrare de licenţă în 

„combinaţii complexe”. După absolvirea facultăţii am intrat, în octombrie 1994, în rândul 

primului eşalon de preparatori universitari din instituţia noastră. Eram la inceput şi, pentru că nu 

aveam infrastructura de cercetare existentă acum, m-am înscris la doctorat la Universitatea 

Bucureşti. După câţiva ani, avându-l ca mentor pe regretatul profesor universitar Silviu Jipa, 

modelul meu de cercetător înnăscut, am finalizat şi susţinut în 2004 o teză de doctorat legată de 

„degradare ... şi modalităţi de împiedicare a acestui proces”. Petrecând multe zile lângă 

echipamentele de cercetare, am învăţat de la profesorul Jipa ce înseamnă să fii dedicat, modest şi 

altruist. Între timp am parcurs diferitele trepte didactice (1997-asistent, 2000-şef de lucrări şi 

2004-conferenţiar), m-am dedicat total activităţii în universitate, nu numai din punct de vedere 

didactic şi ştiinţific, ci şi prin participarea şi coordonarea unor proiecte de cercetare şi formare 

derulate la nivel naţional şi internaţional. În acest fel am ajuns în 1997 să fac un stagiu legat de 

calorimetrie diferenţială (care la nivelul universităţii era o utopie pe atunci) la Université de 

Compiègne din Franţa, având-o ca mentor pe doamna profesor dr. Daniele Clausse, de la care am 

învăţat multe lucruri din punct de vedere ştiinţific, dar mai ales despre cum se conduce o echipă 

şi cum se gestionează activitatea unui laborator de cercetare. În acelaşi timp, am identificat multe 

aspecte din sistemul educaţional francez, şi nu numai, pe care am încercat apoi să le adaptez şi să 

le implementez pe parcursul anilor în care am activat ca secretar ştiinţific, decan, respectiv 

prorector. Ca secretar ştiinţific am avut onoarea să întâlnesc un alt mentor, pe care l-am pierdut 

de curând, profesorul Marin Iordan. Am furat (căci meseria nu se învaţă, ci se fură!) şi de la dânsul 

câteva lucruri importante: răbdarea, minuţiozitatea, atenţia pentru detalii, dar mai ales dedicarea 

pentru activitatea didactică, grija pentru studenţi. Am învăţat că deşi în sala de curs sunt numai 

doi ochi care te urmăresc, atunci merită cu prisosinţă să îţi duci demonstraţia sau argumentaţia 

până la capăt şi să o repeţi chiar, până când ochii aceia sclipesc. Aşadar am început să lucrez într-

un laborator în care am gasit o masă, un pahar Erlenmeyer pe ea şi un dulap de metal uzat, şi am 

ajuns să lucrez într-o universitate cu spaţii educaţionale moderne şi un institut de cercetare cu o 

dotare de invidiat pentru multe centre universitare naţionale şi internaţionale. Nu a fost uşor acest 

parcurs! A implicat multă răbdare, muncă, timp şi suflet investit. Poate de aceea eu mă identific 

total cu universitatea ... şi timpul a trecut cât am clipit!  

 Așadar, având în vedere această experiență pe care am dobândit-o în timp, aș fi extrem de 

bucuroasă dacă mi-ați acorda încrederea ca împreună să putem să ne implicăm în proiectul 

construcției universitare pentru următorii patru ani.  

 

Ce anume avem de făcut în următorii ani? 

În documentele pe care le-am anexat acestei scrisori veți putea citi un plan managerial. 

Acesta trasează direcțiile mari de acțiune. Într-o etapă ulterioară, după alegeri și dacă îmi veți 

acorda încrederea, va fi elaborată, așa cum este normal, strategia detaliată prin care, punctual, 

vom atinge obiectivele pe care le urmărim. Aici am să mă refer la componentele-cadru sau 



contextul în care acest plan managerial se impune. Am să redau acum câteva elemente care țin de 

acest cadru și în care viziunea mea (ce poate fi îmbunătățită cu sugestiile dumneavoastră) s-a 

conturat.  

 Elementul esenţial îl constituie ideea de apartenenţă la elita academică. Nu oricine poate 

deveni o asemenea elită, desigur. Dar orice cadru didactic sau cercetător aspiră la a deveni astfel. 

Calea, drumul spre ideal poate fi mai important uneori decât atingerea idealului. Iar acest lucru 

nu se poate realiza decât prin muncă serioasă, profesionalism și dedicație. Meseria de 

profesor/cercetător se impune a fi dublată de o aspirație pentru atingerea unei vocații profesorale. 

Este precum trecerea de la profesor la maestru. Poate că unora li se pare imposibilă această trecere, 

cunoscând-și limitele. Dar nimic nu ne împiedică să nu încercăm. Avem toate instrumentele, 

cadrul instituțional, condițiile materiale, avem așadar șansa extraordinară de a face parte din cea 

mai înaltă formă de instituție culturală, Universitatea! Nu ar fi păcat să nu depunem toate 

eforturile pentru a deveni cei mai buni în aria pe care o acoperim? Suntem aici pentru a ne cizela 

intelectual și caracterial. Un caracter solid reclamă un intelect solid și invers. Acesta este și idealul 

educației de tip tradițional, cel la care marile sisteme educaționale din lume (și din Europa în 

special) încearcă astăzi să revină treptat, prin ajustări și adaptări la extraordinarul progres 

tehnologic și teoretic, dar care suferă și el la rândul său de anumite dezechilibre. Iar când vorbesc 

despre acest învățământ clasic/tradițional nu trebuie să înțelegeți că îndemn la o revenire la 

formele acestui tip de educație. Ci mă refer la valorile sale, conținutul concret al său, valori care 

s-au uitat treptat și care astăzi sunt văzute a fi de neocolit pentru ființa umană. O cultură generală 

solidă a unui absolvent de facultate nu este un lucru fără sens! O cultură umanistă fără atingerea 

unor componente matematice/științifice din corpul dur al științelor, iar nu este eficientă! O cultură 

științifică lipsită de aspecte umaniste conduce la o abrutizare a caracterelor umane! Cum se poate 

efectiv face acest lucru? Nu vorbim despre o viziune utopică. Avem totul la îndemână. 

Conlucrarea universitară, chiar în contextul presiunilor impuse de la niveluri extrauniversitare, 

lasă loc inovației și inventivității în acest sens. Edificiul nostru universitar trebuie să fie deopotrivă 

și frumos/estetic și util/eficient. Aceste două valori nu sunt incompatibile. Pe acestea se pot grefa 

celelalte valori despre care vorbesc în planul managerial anexat, care reprezintă efectiv punctul 

de plecare concret spre punerea sa în practică. Această scrisoare deschisă și adresată 

dumneavoastră devine în acest sens epilogul argumentației mele. Împreună formăm elitele prin 

performanță și determinare! De aceea am folosit acest slogan, căci în viziunea mea pentru 

următoarea etapă a istoriei universității consider că pe acest capitol trebuie insistat. Calitatea 

umană și profesională nu trebuie să facă pași înapoi. Nu este timp de așa ceva! Ritmul instituțiilor 

educaționale existente la nivel național și internațional este unul extrem de alert, în care eșecul, 

chiar dacă inevitabil, este cel mai bun profesor, așa cum știm, dar înlănțuirea de eșecuri ne 

conduce la scoaterea efectivă din joc. Nu pot fi tolerate incompetența, slaba calitate și impostura 

sub toate formele sale, așa cum vedem că se mai întâmplă. Toleranța pentru așa ceva nu ne va 

conduce decât spre abandon și/sau extincție, iar de acest lucru consider că suntem cu toții 

conștienți.  

Vă doresc numai bine și aveți, din partea mea, întreaga considerație, colegialitate și prietenie! 
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