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Stima i cititori,

În calitate de rector al celei mai impor-
tante universit i comprehensive din Regiunea 
de Vest a României, am deosebita onoare de a 
reprezenta i de a face parte dintr-o comunitate 
academic  de cea mai înalt  inut  universitar  
i tiin i  c , la care, în ultimii ani, acceptând 

s   e laurea i Doctor Honoris Causa ai Univer-
sit ii de Vest din Timi oara, s-au al turat importante persona-
lit i ale lumii academice interna ionale, dar i personalit i din 
diverse domenii, care, prin activitate, au in  uen at semni  cativ 
domeniile lor sau au adus o contribu ie remarcabil  societ ii.  
Am invitat al turi de noi, ca personalit i marcante ale vie ii 
tiin i  ce i publice, lideri recunoscu i ai unora dintre cele mai 

importante curente de gândire europene i interna ionale, iar 
motivul principal pentru care am adus în comunitatea noastr  
academic  noi laurea i Doctor Honoris Causa a fost unul marcat 
de misiunea public  pe care o avem, aceea de a educa noile ge-
nera ii în spiritul valorilor de prim rang ce guverneaz  mediul 
universitar i cercetarea interna ional , valori personalizate prin 
 ecare dintre noii laurea i invita i. 

Respectând pro  lul public pe care ni l-am creat pe parcursul 
existen ei noastre, de universitate implicat  în via a comunit ii, 
ne mândrim cu personalit ile de talie european  i interna io-
nal  care au studiat în universitatea noastr , a a cum este, spre 
exemplu, laureata cu premiul Nobel pentru literatur , de origine 
român , scriitoarea Herta Müller. La fel de onora i suntem i de 
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faptul c , în comunitatea noastr  academic , au intrat personali-
t i interna ionale prestigioase, care au devenit Doctor Honoris 
Causa. Printre aceste personalit i se reg sesc profesorul tefan 
Hell, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2014, profe-
sorul Gerard Mourou, laureat al Premiului Nobel pentru Fizic  
în 2019,  losoful Andrei Ple u, cosmonautul Dumitru Prunariu, 
 zicianul Ioan Piso, actri a Maia Morgenstern, actorul Marcel 

Iure , poeta Ana Blandiana, actorul Florin Piersic, sportiva Simona 
Halep, scriitorul Horia-Roman Patapievici, diploma ii Simona 
Miculescu i Emil Hurezeanu, economistul Sergiu Manea, dar i 
fo tii pre edin i ai Comisiei Europene, José Manuel Barroso i 
Romano Prodi. Pre uim, de asemenea, valoarea leg turilor profe-
sionale create între miile de absolven i care formeaz  o Comuni-
tate Alumni a UVT care se dezvolt  de la an la an i ne reprezint  
pe toate continentele. Ace tia sunt cei mai conving tori i autentici 
ambasadori pe care îi avem în plan interna ional, ei sunt chipurile 
care sunt asociate cu Universitatea de Vest din Timi oara. 

R mânând un capitol deschis din istoria noastr , la aniver-
sarea a 75 de ani de UVT, v  invit m s  reg si i, în paginile acestui 
volum, o galerie de personalit i care au devenit membri ai colec-
tivit ii noastre academice (în intervalul de timp octombrie 2012 
– decembrie 2018), în calitate de Doctor Honoris Causa, al turi 
de multe m rturii aparte despre momente de mare importan  
din istoria noastr  institu ional , memorabile întâlniri academice 
cu personalit i din toat  lumea, care  contribuie, cu siguran , la 
cre terea prestigiului i valorii noastre în lumea tiin ei i cerce-
t rii europene i interna ionale. 

Rectorul UVT,
Profesor Universitar Dr. Marilen Gabriel Pirtea
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În fa a ilu trilor doctori

Acordarea titlului de Doctor Honoris 
Causa Universitatis Occidentalis Timisiensis, din-
colo de domeniul c ruia îi apar ine cel onorat, 
reprezint  o dubl  valorizare.

Cel care prime te titlul î i adaug , la recu-
noa terea de pân  atunci, una special , din par-
tea unei Alma Mater de prestigiu c reia îi devine 
membru spiritual. 

Dar, tocmai în în elesul clasicului principiu do ut des 
(î i dau ca s  îmi dai), prin prelegere i inten ionalitate viitoare, 
noul doctor recunoa te valoarea cu totul onorant  a celor în 
mijlocul c rora a intrat. 

Un mare gânditor îmi m rturisise odinioar , cu ocazia primirii 
titlului de Doctor Honoris Causa, înainte de începerea festivit ilor, 
tocmai pentru a sublinia reciprocitatea speci  c  marilor spirite, 
urmând exemplul renascentistului Giovanni Pico della Mirandola: 
„În ciuda generosului titlu cu care am fost onorat, acela de doctor, 
însemnând adic  cel care îi înva  pe al ii, îmi vine greu s  îmi 
prezint alocu iunea în fa a atâtor ilu tri doctori”. 

Magister ceremoniae
Prof. Univ. Dr. Dan Negrescu



66
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Timi oara
26 octombrie 2012

Prof. Dr. ROBERTA CAPELLO

Roberta Capello este profesor de economie regional  i urban  la Uni-
versitatea din Milano i pre edint  a Asocia iei Interna ionale de Studii 
Regionale.

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM

Doamnei
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Roberta Capello

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, avem ast zi privilegiul de a 
ne încadra în istoria banilor prin invitata noastr , o perso-
nalitate a  nan elor dintr-un ora  al  nan elor, Milano. i 
aceasta pentru c  apari ia banilor e legat  de o zei : de Iuno, 
sf tuitoarea i veghetoarea tinerelor dornice de m riti , 
a viitoarelor mame i a tinerelor so ii. În aceast  calitate, 
so ia lui Iupiter se numea Iuno Moneta, adic  Sf tuitoarea. 
Templul ei din Roma era frecventat deci de fetele i femeile 
romane, iar lâng  el s-a a  at primul atelier de b tut banii 
care au primit denumirea de… monete, adic  ceea ce e 
f cut lâng  templul Monetei, a Sf tuitoarei. Vorbim azi de 
monede, dar totalul lor formeaz  monetarul. Cred c  e su  -
cient de conving tor argumentul pentru a accepta c  i 
banii pornesc de la doamne. Pozi ia invitatei noastre de azi 
mi se pare deci cu atât mai potrivit  în context  nanciar, 
putând s  a  rm m c  doamna Roberta Capello se înscrie 
pân  i etimologic în sfera pe care o deserve te cu excelen , 
motivându-ne înc  o dat  în acordarea titlului onori  c 
pe care-l va primi  azi.
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Timi oara
21 mai 2013

Dr. ing. DUMITRU DORIN PRUNARIU

Dumitru Prunaru este primul, în prezent i singurul român care a zburat 
în spa iul cosmic.

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM

Domnului
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Dumitru Dorin Prunariu

Magister ceremoniae: 

Personalitatea oaspetelui nostru de azi nu mai are 
nevoie de prezentare; este primul pân  acum, dar i în con-
tinuare singurul român care a ajuns  în acel spa iu despre 
care cei din vechime credeau c  regleaz  inclusiv echilibrul 
p mântean; despre idealul omului de a zbura s-a scris mult, 
s-a visat mult  vreme; dac  Icar s-a apropiat prea mult 
de  astrul suprem, c zând victim  nes buin ei sale juvenile, 
Dumitru Prunariu, instruit la coala ra ionalismului tehnicii, 
a tiut s  se întoarc  teaf r pe p mântul de pe care a plecat, 
cons  n ind astfel reu ita cona ionalului nostru i f cându-l 
demn de recunoa terea public . Este un lucru deosebit s -l 
ai în mijlocul comunit ii academice a Universit ii de Vest 
din Timi oara pe Icar, înving torul îns . 
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Timi oara
10 mai 2013

Acad. MARIUS ANDRUH

Acad. Marius Andruch este chimist cu larg  recunoa tere interna ional , 
personalitate profund implicat  în impunerea unui climat de rigoare etic  
i profesional  în cercetarea tiin i  c  româneasc  a ultimelor decenii.

DOCTOR HONORIS CAUSA SCIENTIARUM

Domnului
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Marius Andruh

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, conferirea titlului de doctor 
honoris causa scientiarum domnului Marius Andruh repre-
zint  un gest cu multiple semni  ca ii; în primul rând e vorba 
de recunoa terea general  a valorii muncii de cercetare 
pe care a depus-o i continu  s  o fac  într-un domeniu 
de larg  referin ; apoi este expresia pre uirii de care se 
bucur  domnia sa tocmai pentru generozitatea de care a dat 
dovad  – i sunt sigur c  o va face în continuare – în cola-
borarea cu Universitatea noastr . Încunun m un speci  c al 
marilor spirite: larga cuprindere i deschidere c tre semeni.
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Timi oara
22 iunie 2013

SVEN-GEORG ADENAUER

Sven-Georg Adenauer este pre edinte al consiliului regional Gütersloh, 
sus in tor fervent al ideii europene în continuarea tradi iei politice a 
bunicului s u, primul cancelar al Republicii Federale Germania, Konrad 
Adenauer.

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM

Domnului
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Sven-Georg Adenauer

Magister ceremoniae: 

Oaspetele nostru este purt torul unui nume ilustru 
din istoria european  a secolului XX; descendent al marelui 
cancelar Konrad Adenauer, al Germaniei postbelice, invi-
tatul nostru de azi, prin cariera pe care o v de te, nu pune 
la îndoial  educa ia primit  sub numele de Adenauer. i, 
pentru a   mai conving tor, v  voi reaminti doar un episod 
din existen a cancelarului german, dintr-o perioad  foarte 
di  cil  a Germaniei i care explic  de ce azi ara învins  
atunci a devenit motorul Europei: în plin  desf urare 
a planului Marshall, o delega ie american  venise în Ger-
mania s  vad  cum sunt cheltuite fondurile înving torilor 
de c tre învin i; era un fel de control al fondurilor… ameri-
cane (cum ar   azi al  celor europene). Ului i de cele v zute, 
de progresele în reconstruc ia rii, controlorii l-au întrebat, 
u or intriga i, pe cancelarul german: „totu i ce a i f cut 
de a i ajuns deja la asemenea rezultate?” R spunsul a fost 
simplu: „Acela i lucru în acela i cuvânt: Arbeit, Arbeit, 
Arbeit…” Nu trebuie s  tii mult  german  ca s  în elegi 
r spunsul cancelarului, care re  ect  îns  i o anume educa-
ie în care a crescut i oaspetele nostru de azi, domnul Sven 

Georg Adenauer.
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Timi oara
10 aprilie 2014

Lord GRIFFITH of FFORESTFACH

Brian Gri   ths (Lord Gri   ths de Fforestfach) este membru al Camerei 
Lorzilor în Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii i al Irlandei de 
Nord, în prezent vicepre edinte al Goldman Sachs International.

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARIUM
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Lord Griffith of Fforestfach

Magister ceremoniae: 

Cât de e  cient e în domeniul s u de activitate a demon-
strat-o lordul Gri   ths de Fforestfach atunci când a de inut 
un post cheie în guvernul britanic într-un moment nu toc-
mai comod pentru Londra. 

Modul în care a gestionat bugetul Marii Britanii i-a 
atras nu doar recunoa terea dincolo de limitele politicului, 
ci i una mai larg , interna ional , în domeniul  nan elor; 
ceea ce explic  prezen a sa azi în Universitatea noastr , care 
îi va decerna titlul academic onori  c menit celor remarca-
bili în sfera disciplinelor cu impact social. Lordul oaspete 
e un clasic  e i prin modul în care îmbin  teoriile univer-
sitare despre bani cu pragmatismul cheltuirii lor publice.
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Mariana Gheorghe este economist, prima femeie manager general al Petrom. 
În perioada iunie 2006 - aprilie 2018 a fost CEO al OMV Petrom.

MARIANA GHEORGHE

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM



Mariana Gheorghe

Magister ceremoniae: 

D  
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Claudio Magris este romancier i eseist italian, nominalizat de mai multe 
ori la Premiul Nobel pentru literatur .

Timi oara
21 mai 2014

Prof. Dr. CLAUDIO MAGRIS

DOCTOR HONORIS CAUSA LITTERARUM HUMANIORUM

Domnului
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Prof. Dr. Claudio Magris

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, oaspetele nostru ne este cumva 
mai apropiat fie i prin preocuparea sa v dit  pentru 
zona european  din care a f cut i face parte ora ul nostru. 
Claudio Magris este un specialist al unui spa iu european 
care se întinde dinspre Trieste pân  dincolo de Timi oara, 
un spa iu al europenit ii clasicizate la un moment dat 
într-o form  modern  i în opere literare cu un speci  c 
inconfundabil.  

Faptul c  acest c rturar al spa iului central european 
va primi titlul de Doctor honoris causa al Universit ii 
noastre reprezint  nu doar recunoa terea  meritelor sale, ci 
i con  rmarea pozi iei istorico-geogra  ce a ora ului nostru 

cu tradi ia sa speci  c ; asist m deci la o complementaritate 
pe deplin justi  cat .
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Mihai Nicolae T n sescu este economist i politician român, ministru de 
 nan e în Guvernul României (2000-2004). Din 2012 a devenit vicepre-
edinte al B ncii Europene de Investi ii.

Timi oara
23 mai 2014

MIHAI NICOLAE T~N~SESCU

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARUM

Domnului
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Mihai Nicolae T n sescu

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, prezen a unui  nan ist de 
marc , precum oaspetele nostru de azi,  în mijlocul nostru, 
îmi înt re te cumva sentimentul de soliditate, de certitu-
dine  nanciar , indiferent de vremuri i foste sau viitoare 
crize; cu atât mai mult cu cât domnul Mihai T n sescu, prin 
func ia i func iile avute, s-a dovedit un excelent diriguitor 
al fondurilor nu numai na ionale ci i, dac  pot spune a a, 
interna ionale, ceea ce, s-o recunoa tem, nu e la îndemâna 
oricui; rezult  clar c  activitatea domniei sale a dep it 
binele public  nanciar na ional, primind o cert  înc rc tur  
transna ional ; desigur i cu speran a m rturisit  pragmatic 
de a nu   omi i pe viitor din calcule, mai ales c  s rb torim 
azi Septuaginta Universitatis Occidentalis Timisiensis (UVT 70) 
ne sim im onora i s -l distingem pe domnul Mihai T n sescu 
pentru binele public pe care suntem convin i c  îl va servi 
în continuare cu competen  i generozitate. C ci, pentru ca 
„banul s  trag  la ban”, cum spunea Horatius, e nevoie 
de o tiin  anume, pe care pe drept o numeau cei vechi 
pecuniae scientia.
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Claude Martin este economist i profesor emerit al Universit ii Pierre 
Mendès France.

Timi oara
11 septembrie 2014

Prof. Dr. CLAUDE MARTIN

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARUM

Domnului
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Claude Martin

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, lumea contemporan  are 
câteva repere prin care este cu totul original ; mai ales când 
vorbim de discipline precum marketing, management inter-
na ional sau comunicare intercultural .

Oaspetele nostru de azi, domnul Claude Martin, re-
prezint  amintitele domenii cu aplomb, cu mult  compe-
ten , astfel încât, prin întinderea activit ii sale, el contri-
buie la dezvoltarea cuno tin elor unei lumi în permanent  
mi care. i, pentru c  am amintit una dintre specialit ile 
fundamentale ale domnului Claude Martin, anume comu-
nicarea intercultural , a  spune c , în spiritul Imperiului 
care ne-a format pe noi to i europenii, domnia sa contribuie 
la refacerea unit ii avute în timpul comunic rii latine.

Iat  i de ce îi ur m bun venit oaspetelui nostru, ca 
unuia care, prin ceea ce cuget , ne reune te întru cultur  i 
nu numai.
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Prof. Dr. GEORGE MAIOR



George Cristian Maior

Magister ceremoniae: 

P  

 

pro bono societatis. 
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tefan Bratosin este profesor la Universitatea Paul Valéry din Mont-
pellier, personalitate  prestigioas  în domeniul tiin elor inform rii i 
comunic rii.

Prof. Dr. {TEFAN BRATOSIN

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARIUM

Domnului

Timi oara
31 octombrie 2014
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tefan Bratosin

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, de data aceasta pot a  rma 
c  avem în mijlocul nostru un reprezentant al unei discipline 
ce se vrea foarte modern  i este; adic   informare i comu-
nicare; domnul tefan Bratosin reprezint  îns  cu succes i 
competen  o disciplin  sau chiar dou , ale c ror r d cini 
ne duc tot înapoi, la lumea roman , c ci,  e i prin etimo-
logie, in-formarea i comunicarea nu por   în elese corect, 
mai ales azi, f r  raportare la forma i verbul formare, apoi 
la mai complicatul communicare, c ci începutul s u duce la 
munire, a înt ri, a da putere; deci ceea ce ne înva  domnul 

tefan Bratosin este s  d m form  corect  unui mesaj infor-
mând i s  ne d m reciproc putere, for , adic  s  comuni-
c m, reciprocitatea  ind obligatorie, cel pu in terminologic; 
de unde i comuniunea în sensul ei liturgic de mai târziu, 
adic  de dup  p gâni. Sunt sigur c  dup  primirea titlului 
academic onori  c, domnul Bratosin ne va informa, dup  
cum ne va i comunica, adic  va da putere rela iei noastre 
academice.
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Mihai Vi inescu este un renumit  zician român, cercet tor tiin i  c la 
Institutul Na ional de Fizic  i Inginerie Nuclear  „Horia Hulubei” din 
M gurele.

Prof. Dr. MIHAI VI{INESCU

DOCTOR HONORIS CAUSA SCIENTIARIUM

Domnului

Timi oara
20 noiembrie 2014
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Mihai Vi inescu

Magister ceremoniae: 

Nu întotdeauna cei pe care îi onor m cu titlul ono-
ri  c academic de doctor honoris causa sunt personalit i 
v dite, adic  foarte publice; oaspetele nostru de azi este un 
eminent cercet tor care i-a dedicat via a profesional  unor 
taine greu de în eles pentru necunosc tori, uneori chiar i 
pentru cei din domeniul tiin ei. Cu toate acestea, domnul 
Mihai Vi inescu a devenit cunoscut tocmai prin profundele 
sale cercet ri i mult peste grani ele României, stârnind 
admira ie i recunoa tere. Sunt argumente su  ciente pentru 
a ne dori s -l avem coleg în corpul nostru academic, de care, 
altminteri, domnia sa nu este str in nici acum, în primul 
rând datorit  generozit ii sale, comunicativit ii sale do-
vedite în timp.
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Florin Piersic este unul dintre cei mai iubi i actori români din toate tim-
purile, cunoscut pentru rolurile sale remarcabile i recunoscut pentru 
implicarea sa civic .

FLORIN PIERSIC
Actor

DOCTOR HONORIS CAUSA ARTIS

Domnului

Timi oara
24 noiembrie 2014
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Florin Piersic

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, pe frontispiciul teatrului 
Globe din Anglia erau scrise urm toarele, desigur în latin : 
Totus mundus histrionem agit; adic  o lume întreag  îl mi c  
pe actor. Amintesc aceast  deviz  a unui ilustru teatru, 
deoarece personalitatea pe care o avem azi în mijlocul nostru, 
mai curând dovede te contrariul, adic  pune el în mi care 
o întreag  lume; desigur sursa acestei mi c ri e lumea, a a 
c  are loc un schimb de energii creatoare între actor i lumea 
în care tr ie te i pe care o reprezint . 

Dac  avem în vedere credin a celor vechi dup  care 
Dumnezeu a creat lumea pentru ca apoi s  urm reasc  
spectacolul oferit de propria oper , vom în elege c  rolul 
actorilor e i acela de a înfrumuse a Crea ia; în mod cert 
Marele Creator, v zându-l pe oaspetele nostru, î i iart  unele 
imperfec iuni, crezându- i lumea mai frumoas , c ci nu po i 
s  nu crezi astfel, oricine ai  , auzindu-l i v zându-l pe 
domnul Florin Piersic. Într-adev r o lume întreag  se mi c  
în el, dup  cum domnia sa mi c  o întreag  lume, lumea 
noastr , f când-o mai frumoas .
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Ana Blandiana este o eminent  scriitoare, disident  a regimului dicta-
torial comunist, pre edint  a Funda iei Academia Civic , personalitate 
marcant  a vie ii civice române ti din ultimele decenii.

ANA BLANDIANA

DOCTOR HONORIS CAUSA LITTERARUM HUMANIORUM

Doamnei

Timi oara
4 decembrie 2014
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Ana Blandiana

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, avem în mijlocul nostru o 
personalitate care nu mai are nevoie de prezentare special , 
atât pentru c  face parte din categoria mai pu in numeroas  
dar d ruit  a poe ilor, cât i pentru faptul c  este o con-
tiin  a  rmat  public a vremurilor de azi, având leg turi 

mai vechi cu ora ul nostru; deci prin aceast  prism  plural  
trebuie s  privim atât prezen a doamnei Ana Blandiana la 
Universitatea noastr  cât i prin dorin a noastr , a corpului 
academic, de a o coopta în rândurile noastre prin acordarea 
titlului academic onori  c de doctor honoris causa li  erarum 
humaniorum. 
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Sanda Golopen ia este lingvist, antropolog i eseist român, profesor 
emerit la Brown University din Providence, SUA.

Prof. Dr. SANDA GOLOPEN[IA

DOCTOR HONORIS CAUSA LITTERARUM HUMANIORUM

Doamnei

Timi oara
12 decembrie 2014
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Sanda Golopen ia

Magister ceremoniae: 

Prezen a distinsei doamne Sanda Golopen ia în Uni-
versitatea noastr  ne trimite în primul rând în trecutul nu 
foarte îndep rtat al culturii române ti, când nume de marc  
au cizelat studiile din ara noastr , c utând s  a  rme un 
anumit speci  c care s  ne situeze printre spiritualit ile de 
marc  ale Europei i nu numai; dar descendenta nu a r mas 
în umbra ilustrului tat , ci cu puteri proprii s-a a  rmat în 
arealul culturii române în ar , pentru ca mai apoi, ajuns  
pe alte meleaguri, s  continue nu doar propria a  rmare, 
dar i p strarea i memoria genitorului ca pe o datorie nu 
neap rat personal , ci cu deschidere c tre cultura c reia îi 
apar ine. Iat  de ce, titlul pe care i-l conferim azi doamnei 
Sanda Golopen ia are deschidere nu doar c tre domnia sa, 
ci i c tre trecutul nostru cultural.
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Romano Prodi este un politician italian, pre edinte al Comisiei Europene 
în perioada 1999-2004.

Prof. Dr. ROMANO PRODI

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM

Domnului

Timi oara
27 aprilie 2015



68

Romano Prodi

Magister ceremoniae: 

Vizita domnului Romano Prodi în Universitatea noastr  
nu poate   interpretat  altfel decât ca una fratern ; vizita 
lui Romano la români relev  o apropiere atât de evident , 
încât ar mai   de ad ugat doar c , prin func ia pe care a de i-
nut-o la nivel european, domnia sa, venind de la Roma, re-
face, la nivelul fostului Imperiu prin care suntem congeneri, 
unitatea noastr  de origine; binele public pe care l-a servit 
la nivelul Imperiului devenit Uniunea European , îl îndrep-
t e te s  devin  membru al comunit ii noastre academice.
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David Crystal este lingvist britanic, renumit specialist în evoluţia limbii engleze. 
În prezent este profesor onorifi c la Universitatea Bangor din Țara Galilor.

Prof. Dr. DAVID CRYSTAL

DOCTOR HONORIS CAUSA LITTERARUM HUMANIORUM

Domnului

Timi oara
22 mai 2015



72

David Crystal

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, oaspetele nostru vine din 
îndep rtata pentru noi provincie Britannia, în îndep rtata 
pentru el Dacia Felix; în afara interesului pentru subtilit ile 
limbii adânc cunoscute de domnia sa, ne mai leag  desigur 
i fostul Imperiu din care provenim, cel roman.

C  domnul David Crystal prin chiar numele s u tri-
mite la limba fostului Imperiu e evident; prin anii ’70 un 
colectiv de lingvi ti europeni a f cut un studiu referitor la 
frumuse ea, distinc ia sonor  a cuvintelor; dup  o analiz  
atent , s-a ajuns la concluzia – nu tim cât de tiin i  c , 
dar atr g toare – conving toare c  sonoritatea cea mai fru-
moas  o are substantivul cristal, indiferent de limba de 
referin , pentru simplul motiv c  provine dintr-o singur  
surs , din latinescul crystallus. În aceste condi ii, evident c  
subtilitatea oaspetelui nostru în sfera cuvântului e explica-
bil , mergând pân  la limpezimea cristalului. 
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Ye Qing este rectorul Universit ii de tiin e Politice i Juridice a Chinei 
de Est i vicepre edinte al Academiei de tiin e Sociale din Shanghai.

Prof. Dr. YE QUING

DOCTOR HONORIS CAUSA LEGUM SCIENTIAE

Domnului

Timi oara
15 octombrie 2015



76

Ye Quing

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, nu cred c  am mai avut oca-
zia s  întâmpin m un oaspete de la a a mare distan ; de 
fapt a  spune c  nu e ceva nou ci doar invers, c ci domnul 
Ye Quing, venind la noi, a ref cut drumul parcurs de un 
român cu sute de ani în urm ; m  refer la sp tarul Nicolae 
Milescu, ciudatul nostru cona ional care, dornic de a vedea 
i a  a cât mai multe,  s-a dus pân  în îndep rtata China, 

oferindu-ne la întoarcere celebrele însemn ri „din ara 
Chitailor”; am spune deci c  în planul cunoa terii reciproce 
istoria se împline te, adeverindu-se c  puterea dorin ei de 
cunoa tere nu are limite spa iale în nicio direc ie.
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Victor Groza este profesor la Mandel School of Applied Social Sciences, 
Case Western Reserve University din Cleveland, Ohio. 

Prof. Dr. VICTOR GROZA

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARUM

Domnului

Timi oara
3 noiembrie 2015



80

Victor Groza

Magister ceremoniae: 

Prezen a domnului Victor Groza la noi are multiple 
semni  ca ii: este lesne de constatat c  o anume colaborare 
cu institu ia noastr  dep e te cadrul obi nuit al leg turilor 
interuniversitare; i aceasta pentru c  domnul Groza, de i 
venit din Lumea Nou , America deci, necunoscând limba 
str mo ilor ardeleni, se str duie te totu i cu distins  onora-
bilitate s  le dea de urm . Iat  de ce titlul academic onori  c 
pe care i-l acord m ast zi aici reprezint  nu doar o recu-
noa tere a leg turilor profesionale pe care le-a încurajat i 
sprijinit spre binele Universit ii noastre, ci i un semn c  
îl primim cu fratern  sim ire în mijlocul nostru, ca pe un 
ardelean din dep rt ri.
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Ioan A. Rus este un reputat matematician, profesor universitar emerit 
al Universit ii „Babe -Bolyai” din Cluj-Napoca.

Prof. Dr. IOAN A. RUS

DOCTOR HONORIS CAUSA SCIENTIARUM

Domnului

Timi oara
10 noiembrie 2015



84

Ioan A. Rus

Magister ceremoniae: 

Festivitatea noastr  de azi îl are ca invitat pe domnul 
Ioan Rus, om de tiin  recunoscut pentru rezultatele con-
crete ale cercet rilor sale. 

A a cum e  resc în rândul oamenilor de tiin  cu larg  
viziune, domnul Ioan Rus nu s-a limitat la incinta locului 
s u de studiu, ci a intrat în leg tur  cu „vecinii” de cu-
get, mai apropia i sau mai îndep rta i, ducându- i tiin a 
asemenea celor vechi care î i purtau cu sine ceea ce tiau, 
conform celebrului omnia mea mecum porto (toate ale mele 
le port cu mine); i astfel iat -ne împreun  cu domnia sa 
spre a-i decerna un titlu care ne apropie mai mult, f cân-
du-ne con tien i, adic  laolalt  tiutori, doritori de a împ r-
t i acelea i valori ale academismului, ale tiin ei. 
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Jacques Richard este economist cu forma ie multidisciplinar , în prezent 
profesor emerit la Universitatea Paris Dauphine.

Prof. Dr. JACQUES RICHARD

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARUM

Domnului

Timi oara
17 noiembrie 2015



88

Jacques Richard

Magister ceremoniae: 

Activitatea celui pe care azi îl vom onora cu supremul 
titlu academic al Universit ii noastre se înscrie în sfera tiin-
elor sociale, pe o plaj  larg  incluzând cercet ri dintre cele 

mai variate. 
Remarcabil este desigur faptul c  aceste cercet ri includ 

rela ii de amici ie intelectual  cu Universitatea noastr , astfel 
încât devine o pl cere a spiritului ca domnul Jacques Richard 
s   e primit ca membru al comunit ii noastre academice. 
Avem certitudinea c , în spiritul coeziunii universitare, 
vom avea un nou membru de marc  dincolo de incinta in-
stitu iei noastre, care s  ne fac  mai cunoscu i.
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Emil Hurezeanu este scriitor i publicist român, redactor la postul de radio 
Europa liber  (1983-1994), o voce distinct  în a  rmarea drepturilor demo-
cratice.

EMIL HUREZEANU

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM

Domnului

Timi oara
26 noiembrie 2015



92

Emil Hurezeanu

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, prezen a domnului Emil 
Hurezeanu în institu ia noastr  spre a primi titlul onori  c 
academic prin care devine membru al comunit ii noastre 
porne te de la meritele domniei sale într-o sfer  foarte sensi-
bil  a vie ii statelor, i asta înc  din vremea clasicit ii Europei; 
domnul Hurezeanu este continuatorul misiunii pe care 
acum dou  milenii o avea reprezentantul imperatorului 
în teritoriu, cel numit legatus Augusti, adic  cel numit azi 
ambasador; ne  ind în domeniu, nu m  voi hazarda s  fac 
specula ii legate de misiunea lui, ci v  voi aminti doar c  
denumirea latin  amintit  e din r d cina verbului legare, 
înrudit cu legere, a lega, a stabili un contact, ceea ce cred 
c  spune su  cient. C ci misiunea pe care o îndepline te 
cu competen  ambasadorul Emil Hurezeanu este tocmai 
aceea de a lega cât mai temeinic pe varii planuri, mai mult 
sau mai pu in vizibile.
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Ioan Piso este un eminent  zician, pre edinte i director executiv al Agen-
iei Spa iale Române (ROSA).

Dr. IOAN PISO

DOCTOR HONORIS CAUSA SCIENTIARUM

Domnului

Timi oara
10 decembrie 2015



96

Ioan Piso

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, în calitatea-mi de latinist, 
nu pot s  nu  u impresionat de numele oaspetelui nostru 
de azi; i asta pentru c  avem o familie Piso ardeleneasc  
de renume, ilustr  prin reprezentan i, de care este legat 
oaspetele nostru, i avem una în Roma antic , reprezentat  
mai cu seam  de acel Piso care avea s   e celebru în istorie 
prin a  rma ia-i categoric  „s  se fac  dreptate, chiar de ar   
s  piar  întreaga lume”. Nu pot s  nu fac o leg tur  – necu-
nosc torilor li se va p rea probabil exagerat  – între vechea 
familie roman  i ardelenii  no tri de azi,  e i in forma animi, 
c ci nu poate   întâmpl tor c  avem azi un Piso, ilustru 
specialist în arheologie roman . Oaspetele nostru urmeaz  
îns  calea ra iunii romano-ardelene ti, latine, astfel c  nu-
mele de Ioan Piso, completat fericit cu un prenume roman 
la fel de ilustru, Marius, ne face s  accept m înc  o dat  c  
nomen omen (numele înseamn  predestinare) e un adev r 
roman perpetuu, veri  cabil deci i azi, la noi, dup  cum se 
poate observa.
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José Manuel Durão Barroso este profesor universitar i om politic portu-
ghez, pre edinte al Comisiei Europene (din 2004 pân  în 2014).

Prof. Dr. JOSÉ MANUEL DURÃO BARROSO

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM

Domnului

Timi oara
29 ianuarie 2016



100

José Manuel Durão Barroso

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, este neîndoielnic o mare 
onoare s -l ai de fa  pe unul dintre cei mai cunoscu i lideri 
ai Europei unite, pe cel care, prin tot ce a f cut, a dovedit 
c  are con tiin a unui conduc tor imperial, modern îns , 
într-un „Imperiu” al egalilor ca drepturi i obliga ii. 

C  domnul José Manuel Barroso a condus institu ia 
european  cu un sim  al echilibrului demn de toat  lauda
o dovedesc atacurile asupra domniei sale atunci când anu-
mite interese mai mult sau mai pu in absconse erau atinse, 
dar mai ales aser iunea plin  de onestitate i lipsit  de 
dubiu a domniei sale, în ciuda pozi iei pe care a ocupat-o: 
„Foarte frecvent deciziile luate de cele mai democratice 
institu ii ale lumii sunt gre ite”. Fie i doar pentru aceast  
a  rma ie (dar desigur i pentru înf ptuirile sale), domnul 
Manuel Barroso s-a f cut demn de respectul i omagiile 
noastre ca europeni.
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Ulrich Sieber este jurist i profesor de drept, director al Institutului 
Max Planck pentru Drept Penal Str in i Interna ional din Freiburg.

Prof. Dr. Dr.h.c.mult. ULRICH SIEBER

DOCTOR HONORIS CAUSA LEGUM SCIENTIAE

Domnului

Timi oara
30 martie 2016



104

Ulrich Sieber

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, tim înc  de la creatorii drep-
tului, romanii, c  marile probleme ale lumii se rezolv  echi-
tabil prin ceea ce numim azi drept interna ional; desigur, 
dup  încheierea ostilit ilor.

Oaspetele nostru de azi, domnul Ulrich Sieber, un str -
lucit reprezentant al solu iilor legale în materie de rela ii 
interna ionale nu întotdeauna pa nice, va primi titlul de 
Doctor honoris causa legum scientiae tocmai ca un semn de 
recunoa tere a meritelor sale în rezolvarea prin ra iunea 
legii, prin echilibrul dintre cauz  i efect al unora dintre 
evenimentele care au marcat istoria european  recent . 
Desigur c  prezen a domniei sale în corpul academic al 
Universit ii de Vest din Timi oara va   un bene  ciu pen-
tru noi, dar i un titlu binemeritat de cel pe care îl avem azi 
ca oaspete. 
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Ionel Haiduc este chimist, profesor universitar la Universitatea „Babe -
Bolyai” din Cluj-Napoca, pre edinte al Academiei Române în perioada 
2006-2018.

Acad. IONEL HAIDUC

DOCTOR HONORIS CAUSA SCIENTIARUM

Domnului

Timi oara
8 iunie 2016



108

Ionel Haiduc

Magister ceremoniae: 

Distinc ia oaspetelui nostru de azi porne te din clasi-
cismul elin; domnul Ion Haiduc se înscrie în ilustra descen-
den  a „plimb re ilor” din parcul lui Akademos, de unde 
i mai noua institu ie a academiei. 

Meritele incontestabile ale peripateticianului Ionel 
Haiduc, academicianului deci, transform  festivitatea noas-
tr  într-una de factur  antic atenian , în care discipolii î i 
recunosc magistrul ca pe unul platoniciano-aristotelic i 
îi înmâneaz  distinc ia binemeritat , a teptându-i apoi prele-
gerea care îi va face mai opulen i întru spirit, mai buni.
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Sorin Ion Cri an este teatrolog, rectorul Universit ii de Arte din 
Târgu-Mure .

Prof. Dr. SORIN ION CRI{AN

DOCTOR HONORIS CAUSA ARTIS

Domnului

Timi oara
21 iunie 2016



112

Sorin Ion Cri an

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, cu oaspetele nostru de azi 
ne întoarcem într-o mai veche tradi ie a spectacolului, mai 
precis la conceptul teatrum mundi, spectacolul lumii sau lu-
mea ca spectacol; i asta deoarece domnul Sorin Ion Cri an 
conduce o institu ie de înv mânt superior a c rei menire 
este instruirea i formarea viitorilor oameni de teatru, de 
spectacol; prin preg tirea sa, dar i prin scrierile sale, oaspe-
tele nostru ne apare ca un regizor în lumea ca teatru, ca un 
diriguitor al acestei lumi, ca unul care cunoa te structura i 
elementele nev zute ale acelei lumi. Apoi, precum un crea-
tor, domnia sa se str duie te s  ne expliciteze cele v zute, 
dar, spre deosebire de Creatorul universal, de care tradi-
ia zice c  nu se mai implic ,  ind un Spectator, Supremul, 

al lumii, cel aici de fa  intervine spre binele spectatorilor, 
dar i al interpre ilor.
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Leo Kreuz este economist i politician german, fost director executiv 
al B ncii de Dezvoltare Inter-Americane, ministru federal german al 
Dezvolt rii i Cooper rii Economice (BMZ). 

Dr. LEO KREUZ

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM

Domnului

Timi oara
23 septembrie 2016



116

Leo Kreuz

Magister ceremoniae: 

Domnul Leo Kreuz, prin activitatea sa, a demonstrat 
modul exemplar în care politicul poate deservi binele public 
dincolo de apartenen a la vreo forma iune sau la o doctrin  
anume. 

Ac iunile sale în cadrul  institu iilor de stat au fost 
astfel dirijate încât consecin ele lor bene  ce s  treac  de 
hotarele Germaniei, iar prin efecte s  vizeze i unele sfere 
de activitate din ara noastr , din Universitatea noastr . 
Este f r  îndoial  înc  un motiv care s  justi  ce acordarea 
titlului de Doctor honoris causa în varianta bene  ciorum 
publicorum, cea mai generoas  fa  de…  generozitatea dez-
interesat  a unei personalit i publice. Desigur, credem în 
viitorul acestei generozit i a oaspetelui nostru.
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Basarab Nicolescu este  zician i  losof franco-român, creatorul concep-
tului de transdisciplinaritate, membru de onoare al Academiei Române.

Acad. BASARAB NICOLESCU

DOCTOR HONORIS CAUSA LITTERARUM HUMANIORUM

Domnului

Timi oara
6 octombrie 2016



120

Basarab Nicolescu

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, cuget torii antichit ii clasice, 
cei ai Rena terii mai apoi, s-au remarcat, printre multe altele, 
i prin modul cu totul ie it din comun de a lega feluritele 

discipline între ele, ducând la progres prin apari ia unor noi 
câmpuri ale gândirii. S-ar p rea c  modernismul face a a 
ceva mai ales în perimetrul tiin elor exacte, al  tehnicii. Iat  
îns  c  apari ia unei personalit i precum cea a oaspetelui 
nostru schimb  percep iile.

Domnul Basarab Nicolescu, în bun  tradi ie renascen-
tist , ba chiar antic-clasicist , ne propune o noutate la care 
întreaga lume cuget toare a luat aminte, astfel c , primin-
du-l în cercul nostru academic, în fapt ne deschidem i mai 
pronun at spre generalitatea gândirii, spre univers.



121



122



123

Roberto E. Kostoris este jurist i profesor universitar de Drept, director 
al colii Doctorale de Drept a Universit ii din Padova i vicepre edinte 
al Asocia iei Italiene de Procedur  Penal  „G.D. Pisapia”.

Prof. Dr. ROBERTO E, KOSTORIS

DOCTOR HONORIS CAUSA LEGUM SCIENTIAE

Domnului

Timi oara
2 octombrie 2016



124

Roberto E. Kostoris

Magister ceremoniae: 

Prezen a unui jurist în cadrul festivit ii noastre de azi 
ne readuce în aten ie importan a pe care, de dou  milenii, 
trebuie s  o acord m aplic rii corecte a dou  concepte f r  
de care Lumea modern  e de neimaginat: lex i ius. Domnul 
Roberto Kostoris vine din lumea care se sprijin  pe cele 
dou  concepte, c utând s  le analizeze în continuare, s  ne 
apropie mai mult de o corect  utilizare a lor în profunda 
tiin  a dreptului penal. Colaborarea domniei sale cu Univer-

sitatea noastr  constituie nu doar un motiv pentru a-i acorda 
titlul onori  c suprem, ci i o con  rmare a faptului c  prin 
tiin a juridic , mai precis c  i prin ea, suntem romani, im-

plicit europeni.
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Gheorghe P un este matematician, informatician i om de cultur , 
membru titular al Academiei Române.

Acad. GHEORGHE P~UN

DOCTOR HONORIS CAUSA CAUSA SCIENTIARUM

Domnului

Timi oara
2 octombrie 2016



128

Gheorghe P un

Magister ceremoniae: 

Ilustrul nostru oaspete se încadreaz  perfect în cate-
goria celor pe care, cu respect pentru antichitatea clasic , 
prin apartenen a lor la institu ia academic  de azi, îns , 
i-am numit i cu alte ocazii „plimb re ii lui Akademos”;  
asemenea înainta ilor s i din vechime care se plimbau prin  
parcul eroului antic, venindu-le cele mai felurite idei i 
scriindu- i descoperirile în versuri poetice, c ci se credeau 
inspira i de zei, oaspetele nostru îmbin  feluritele discipline 
ale cunoa terii pentru a ajunge la întreb ri mai ales, dar i 
la concluzii dintre cele mai tulbur toare, printre acestea 
num rându-se i cea despre dezvoltarea omului: „totu i, 
când începe creierul s  gândeasc ?”.

Cu certitudine, chiar dac  r mâne o întrebare deo-
camdat , cum au r mas multe din antichitate înc , rolul 
domnului Gheorghe P un este cu certitudine i acela de 
a ne stimula cugetarea.
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Valeriu Stoica este avocat i profesor universitar de Drept Civil la 
Universitatea din Bucure ti, ministru al justi iei în Guvernul României 
(1996-2000).

Prof. Dr. VALERIU STOICA

DOCTOR HONORIS CAUSA LEGUM SCIENTIAE

Domnului

Timi oara
11 mai 2017



132

Valeriu Stoica

Magister ceremoniae: 

Atunci când întâlne ti un jurist de notorietate precum 
oaspetele nostru, trebuie s  te întorci cu gândul la înte-
meietorii nobilei discipline a dreptului roman, f r  de care 
Europa de azi e de neconceput. Domnul Valeriu Stoica re-
prezint  disciplina care st  la temelia oric rui stat care se 
vrea „de drept”. Dar evident c  pentru aceasta trebuie s  
ai i o structur  uman , intelectual , adecvat , în elegând 
c  ius, lex sunt termenii de  nitorii ai unui sistem.

Încerc s  cred c  i în cazul domniei sale principiul 
roman al predestin rii nominale a func ionat i continu  s  
o fac ; atunci când te nume ti Valerius, adic  cel predestinat 
puterii, unei anumite puteri, celei de în elegere i sus inere 
a unei idei, nu po i   altfel decât un adev rat civis legis, adic  
un cet ean al legii.
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Sergiu Cristian Manea este economist, din 2015 pre edinte executiv al 
B ncii Comerciale Române.

SERGIU CRISTIAN MANEA

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM

Domnului

Timi oara
18 mai 2017



136

Sergiu Cristian Manea

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, avem ast zi un oaspete cu 
totul special prin pro  lul s u profesional i pe care l-am 
putea încadra într-o tradi ie ce vine, desigur, ca tot ce e bun 
i util, din Roma antic ; cel care se ocupa de circuitul  nan-

ciar se numea argentarius, derivat de la argentum, adic  bani; 
rolul s u era cel pu in la fel de important ca i, în ziua de azi, 
al bancherului, aproape identic cu acesta. Deci s  accept m c , 
în tradi ia clasic  roman , domnul Sergiu Cristian Manea 
este un argentarius i înc  unul de maxim  importan  pen-
tru noi to i. Totu i,  ca s   m reali ti, trebuie s  v  spun i c  
numitul argentarius Romanus se ocupa i cu strângerea unor 
impozite, dar i cu recuperarea unor crean e, a unor datorii, 
ceea ce îl f cea mai pu in agreabil. Ne  ind în domeniu, 
nu m  pronun  asupra simpatiei pe care o treze te un argen-
tarius contemporan nou , dar sunt sigur c  oaspetele nostru, 
prin competen a sa, lucreaz  pentru binele public, acesta 
 ind i motivul pentru care îi vom înmâna azi diploma de 

Doctor honoris causa beneficiorum publicorum. 
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Nicolae-Victor Zam  r este  zician român, membru titular al Academiei 
Române, director general al Institutului Na ional de Fizic  i Inginerie 
Nuclear  „Horia Hulubei”.

Acad. NICOLAE VICTOR ZAMFIR

DOCTOR HONORIS CAUSA SCIENTIARUM

Domnului

Timi oara
21 iunie 2017



140

Nicolae Victor Zamfir

Magister ceremoniae: 

Având ca oaspete un  zician de marc , nu pot s  nu-l 
încadrez pe domnul Nicolae Victor Zam  r în alaiul  zicie-
nilor din Grecia antic , al celor care în fapt dep eau cu mult 
sfera a ceea ce numim noi azi  zic , pentru c  physis însemna 
natur , deci cel care o cerceta era preocupat de tot ce ne 
înconjoar , c utând s  redea totul cât mai frumos, artistic 
chiar, am spune noi azi. Academician  ind, se încadreaz  
implicit i printre cei ce se plimb  prin parcul ideatic al lui 
Akademos. Astfel oaspetele nostru se dovede te a   un 
umanist de larg  cuprindere, str duindu-se s  ridice tiin a 
de la noi în empireul cunoa terii universale. Implicit i noi, 
decernându-i titlul academic onori  c suprem, îl urm m 
în calea sa.
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Bernd Fabritius este politician german, membru al Bundestagului german 
(2013-2018), pre edintele Asocia iei Sa ilor Transilv neni din Germania.

Dr. BERND FABRITIUS

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM

Domnului

Timi oara
23 iunie 2017
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Bernd Fabritius

Magister ceremoniae: 

Doresc s  subliniez dintru început c  realitatea ne-a 
demonstrat i ne demonstreaz  c  exist  dou  tipuri de 
oameni care pleac  din România, probabil i de altundeva: 
cei care uit  de unde au plecat i cei care nu uit ; oaspetele 
nostru aici de fa  apar ine neîndoielnic categoriei din urm , 
mai mult chiar, continu  s   e legat de ara de origine 
prin ceea ce face i gânde te; parlamentarul din Germania 
Bernd Fabritius nici nu poate   altfel; atunci când por i 
un nume precum al domniei sale, adic  din cuvântul lati-
nesc Fabricius, de la substantivul faber, însemnând „f uritor”, 
nu po i   altceva decât un f uritor de pun i între oameni, 
între dou  ri c rora le apar ii. i pân  la urm  înseamn  
s  te înscrii într-o  reasc  tradi ie la care te oblig  în elesul 
numelui pe care îl por i, un nume din Imperiul c ruia îi 
suntem tributari i ast zi. 

Iat  de ce oaspetele nostru este azi aici ca gânditor i 
f uritor al unei pun i cu capete egale, onorându- i alesul 
nume, demn de a   un adev rat doctor honoris causa bene  -
ciorum publicorum.  
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Rolf Arnold este specialist în tiin ele educa iei, profesor de Pedagogie la 
Universitatea Tehnic  Kaiserslautern.

Prof. Dr. ROLF ARNOLD

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARUM

Domnului

Timi oara
20 iulie 2017
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Rolf Arnold

Magister ceremoniae: 

Activitatea oaspetelui nostru este tributar  tiin elor 
sociale, dar, în egal  m sur  i  resc, a  spune, vizeaz  i 
binele public: vizeaz  i binele Universit ii noastre printr-o 
colaborare exemplar . Scrierile i activitatea domnului Rolf 
Arnold se situeaz  în sfera mai larg , generoas  chiar, a uma-
nismului educa ional, a dorin ei de luminare a semenilor 
indiferent de etate, spa iul în care vie uiesc, de optimizare 
a vie ii lor prin gândire în primul rând.

Este motivul pentru care îi acord m titlul academic 
onori  c suprem al Universit ii noastre.
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Remus Lauren iu Georgescu este dirijor i compozitor român, director 
artistic al Filarmonicii Banatul din Timi oara (1880-1988; 1990-1994), per-
sonalitate - reper a vie ii artistice b n ene.

REMUS LAUREN[IU GEORGESCU

DOCTOR HONORIS CAUSA ARTIS

Domnului

Timi oara
20 iulie 2017
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Remus Lauren iu Georgescu

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, cei din vechime, anticii deci, 
f ceau o leg tur  clar  între muzic  i echilibrul universal; 
mai precis erau convin i c  între cele dou  exist  o interde-
penden  cauzal ; dac  în muzic  era ceva eronat, atunci 
i în cursul astrelor interveneau alunec ri, deloc de dorit, 

deoarece amenin au bunul mers terestru; i invers, când 
printre astre ceva nu era cum trebuie, se resim ea în muzic ; 
e deci evident c  muzica astrelor trebuia s   e a perfec iunii; 
oaspetele nostru de azi e unul dintre cei care, prin tot ceea ce 
a f cut în domeniul muzicii, prin gra ia primit  – cine tie 
de unde – a probat str dania uman  de a asigura echilibrul 
terestru i, prin extensie, pe cel astral. C ci maestrul dirijor 
i compozitor Remus Georgescu apar ine categoriei mira-

bile a celor care, sim ind sunetele astrelor auzite doar de cei 
ale i, caut  s  transmit  vie ii p mântene un mesaj divin. 
E o mândrie pentru noi s -l „diplom m” azi pe cel care de 
decenii ne transmite timi orenilor, i nu numai nou , în e-
lesul echilibrului dintre astre i lumea uman .
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Maia Morgenstern este actri  i director al Teatrului Evreiesc de Stat din 
Bucure ti, din 2012, decan al Facult ii de Arte „Geo Saizescu” din cadrul 
Universit ii Hyperion din Bucure ti. Activitatea sa artistic  este recu-
noscut  prin premii i distinc ii prestigioase, precum i prin participarea 
la produc ii cinematogra  ce interna ionale de succes.

MAIA MORGENSTERN
Actri

DOCTOR HONORIS CAUSA ARTIS

Doamnei

Timi oara
13 noiembrie 2017
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Maia Morgenstern

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, cu riscul de a m  repeta, 
voi spune c  trebuie s  accept m ideea dup  care Divinitatea 
a creat actorii spre a îmbog i lumea; desigur unii mai mult, 
al ii mai pu in. În cazul nostru de azi ve i   de acord cu 
mine c  oaspetele nostru, actri a Maia Morgenstern, a primit 
ceva mai mult de la Creator, c ci nu e la îndemâna oricui 
s   i personaj al unei tragedii antice, clasice deci, pentru ca, 
la o alt  masc ,   indc  personaj, din cuvântul latin persona 
– masc , înseamn  purt tor de masc , s   i mama lui Iisus. 

i, indiferent de „masca” purtat , s   i la fel de conving tor, 
de tr itor. Am în eles din m rturisirea doamnei Morgenstern, 
înaintea începerii festivit ii noastre, c  rolul de doctor honoris 
causa ne  gurând pân  acum în repertoriul domniei sale, 
nu l-a interpretat nicidecum. 

Iat  de ce, nu numai c  titlul pe care i-l conferim ast zi 
va ajunge la omul potrivit, dar vom asista i la o premier  
absolut  din cariera actri ei noastre, tocmai în rolul de doctor 
honoris causa artium, obligându-m  îns  pe mine la încerca-
rea de a regiza.  
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Marcel Iure  este actor cu recunoa tere na ional  i interna ional , crea-
tor de excep ie al unor roluri sine quibus non din repertoriul teatral i 
cinematogra  c.

MARCEL IURE{
Actor

DOCTOR HONORIS CAUSA ARTIS

Domnului

Timi oara
5 martie 2018
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Marcel Iure

Magister ceremoniae: 

A a cum subliniam i cu alt  ocazie, numele nu sunt 
întâmpl toare, adeverind credin a roman  dup  care ele, 
numele, sunt premonitorii: în Roma se p streaz  i azi nobi-
lul edi  ciu al Teatrului lui Marcelus, ginerele lui Augustus, 
decedat prematur; de fapt teatrul roman trimite la o îndelet-
nicire de care romanii erau mândri: mânatul turmelor de oi 
desemnat prin verbul agere, a mâna turma de la spate, iar 
cel care f cea asta era actor, care mai apoi va deveni cel ce 
mân  personajele de la spate, nedându-le r gaz. i astfel 
ajunge actorul în… iure ul pieselor s  mâne când pe unul, 
când pe altul, altfel spus ciobanul ajunge st pânul gându-
rilor, al ideilor; de remarcat c  romanii erau foarte mândri 
de tot ce era de origine agrest , deci i actorul roman era 
mândru de antecesorul s u cioban. C ci drumul de la turma 
de oi la cea a gândurilor nu e la îndemâna oricui; o spune 
la noi Eminescu, atunci când m rturise te despre „turma 
visurilor mele” pe care o mân  „ca pe oi de aur”. Am amintit 
toate acestea pentru c , iat , avem un mare actor cu nume 
de teatru roman, mândru de antecesorii s i de la ar , 
înscriindu-se astfel în tradi ia marelui spectacol roman; 
domnul Marcel Iure .
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Albert-Lászlò Barabási este  zician, director al Centrului de Cercetare 
a Re elelor Complexe la Universitatea Northeastern din Boston, profesor 
la Central European University Budapesta, membru de onoare al Acade-
miei Române.

Prof. Dr. ALBERT-LÁSZLÓ BARABÁSI

DOCTOR HONORIS CAUSA SCIENTIARUM

Domnului

Timi oara
22 martie 2018
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Albert-László Barabási

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, parcurgând cv-ul impresio-
nant al oaspetelui nostru de azi, am avut o revela ie absolut 
pl cut  i mi-am amintit de un episod evanghelic, f r  
revela ie îns  (episodul adic ); începea s  se duc  vestea 
cuvânt rilor lui Iisus prin teritorii, spune textul biblic, iar 
Iosif îi spune lui Natanael c  l-a a  at pe Iisus din Nazaret, 
pentru ca acesta, Natanael adic , s -i pun  întrebarea de-
venit  celebr  i în t lm cirea lui Ieronim a Nazareth potest 
aliquid boni esse?, adic  „poate   ceva bun din Nazaret?”.

Oaspetele nostru fiind maghiar român stabilit în 
America (plecat din Ardeal, desigur…), cu studii în România, 
Ungaria i SUA (totul conform CV-ului), bun rostitor de 
maghiar , român  i englez , ar putea genera din min ile 
în  erbântate într-o anumit  direc ie, întrebarea „dar poate 
  ceva bun din a a ceva, din a a combina ie?”. Adic  ceva ca 

Nazaretul la vremea evanghelic … R spund DA: iar proba 
cea mai bun , optim , o reprezint  chiar domnul Lászlo 
Barabási, distinsul nostru oaspete de azi. Îi putem spune 
deci cu îndrept ire „Bun  ziua” dar i  „Jó napot”, cu certi-
tudinea c  ni se va r spunde. 
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Constantin Chiriac este pre edinte al Festivalului Interna ional de Teatru 
de la Sibiu i director general al Teatrului Na ional „Radu Stanca” din 
Sibiu.

CONSTANTIN CHIRIAC

DOCTOR HONORIS CAUSA ARTIS

Domnului

Timi oara
16 aprilie 2018
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Constantin Chiriac

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, voi începe prin a v  spune c  
în Roma antic , mare iubitoare de spectacole i s rb tori de 
cele mai variate expresii, pentru ca acestea s  se desf oare 
impecabil, în spiritul pragmatismului care domina socie-
tatea conduc torilor lumii, exista func ia de magister ludi. 
Pentru ca totul s  se desf oare cu cea mai mare exactitate, 
acesta se ocupa de toate cele necesare, începând cu angaja-
rea actorilor, cu calcularea costurilor totale i pe „buc i”; 
de regul , acest magister era un actor i regizor foarte priceput 
i cunoscut, iar când era vorba de Ludi Magni, s rb tori 

romane care îmbinau spectacolul teatral cu ritualul religios, 
r spunderea lui era cu atât mai mare. Prin tot ce a f cut 
pân  acum, oaspetele nostru, domnul Constantin Chiriac, 
s-a dovedit a   tocmai un asemenea ilustru magister în tradi-
ia func iei antice romane de care am amintit; dar desigur 

nu la Roma, ci în Sibiul de azi, Cibinium de odinioar ;  este 
i motivul pentru care domnia sa va primi titlul onori  c 

pe care îl acord  Universitatea noastr , desigur i cu speci  -
ca ia c , urmând i experien a-i magistral , ne vom ridica 
cert i noi la în l imea spectacular  a urbei domniei sale. 
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Andrei Ple u este scriitor i eseist,  losof i istoric al artei. Dup  1989 
a ocupat în Guvernul României func ia de Ministru al Culturii, respectiv 
Ministru de Externe. Andrei Ple u este director fondator al revistei „Dilema 
Veche” i al Colegiului „Noua Europ “.

ANDREI PLE{U

DOCTOR HONORIS CAUSA LITTERARUM HUMANIORUM

Domnului

Timi oara
26 aprilie 2018
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Andrei Ple u

Magister ceremoniae: 

Încep, doamnelor i domnilor, prin a crede c  oaspe-
tele nostru de azi nu mai are nevoie de vreo prezentare; 
i totu i, având în vedere ora atipic  la care începe festivi-

tatea noastr  de azi – cutumiar începem la 10, iar acum e 
9 i 30 – încep s   u convins c  i personalitatea ospe it  azi 
e atipic ; pentru c  e cu totul deosebit s  cuge i i s  scrii 
despre îngeri, dar i despre neîmplinirile lumii contempo-
rane; domnul Andrei Gabriel Ple u se înscrie într-o tradi ie 
cultural  ce porne te de la Ierarhia cereasc  a lui Dionisie 
Areopagitul cu ale sale categorii angelice, trece prin Toma 
de Aquino, pentru a ajunge în zilele noastre cu proble-
matica lor. L-a  încadra pe oaspetele nostru i pe linia lui 
Giovanni Pico della Mirandola care se autocaracteriza prin 
cuvintele „am vrut s  dovedesc nu atât c  tiu multe, cât c  
tiu multe lucruri pe care mul i nu le cunosc”. Gândindu-m  

la urarea de bun venit pe care i-o va adresa Rectorul nostru, 
Marilen Gabriel Pirtea, domnului Andrei Gabriel Ple u, parc  
suspectez o bene  c  întâlnite a arhanghelilor, a Gabrielilor 
adic . 
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Marco Perugini este psiholog, profesor la Universitatea Milan-Bicocca 
din Italia.

Prof. Dr. MARCO PERUGINI

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARUM

Domnului

Timi oara
7 noiembrie 2018
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Marco Perugini

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, încep de data aceasta prin a 
preciza locul de unde vine oaspetele nostru: de la Milano. 
Fie i la o simpl  privire etimologic , ce ar putea însemna 
Milano? Sfântul Ambrozie al Milanului, cel care cu dorin  
de putere a „dirijat” trei împ ra i romani; dar, dac  vorbim 
de el, Milano înseamn  Scala, teatrul de oper  care- i des-
chide stagiunea anual  în 7 decembrie, ziua de na tere a 
Sfântului patron al ora ului. Dac  e Scala, atunci sunt spec-
tacole grandioase, fastuoase, adic  i mul i bani. Iar mul i 
bani înseamn  Bursa din Milano, dar înseamn  i Ferrari. 

Oaspetele nostru îns , n scut în Roma i milanizat apoi, 
din câte mi-a m rturisit nu e nici un împ timit al Bursei i 
nici Ferrari nu posed ,  e i pentru c  se ocup  de partea cea 
mai nev zut  i de neevaluat, inestimabil  deci, a omului, 
de su  area numit  tocmai de aceea de romani anima, partea 
care ne de  ne te ca oameni, dar care, etimologic vorbind i 
cugetând, ne poate face animale, adic  purt tori de anima 
care a luat-o razna. 

S -l salut m deci pe domnul Marco Perugini, acest ade-
v rat animator cum l-ar numi str mo ii lui (dar i ai no tri) 
romani.
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Simona Halep este o celebr  tenismen  român , multipl  câ tig toare 
a celor mai prestigioase turnee de Grand Slam, prezent  în mod con-
stant pe primele pozi ii în ierarhia mondial  a tenisului feminin. 

SIMONA HALEP

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM

Doamnei

Timi oara
23 noiembrie 2018
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Simona Halep

Magister ceremoniae: 

Personalitatea oaspetelui nostru de azi e atât de recunoscut , 
încât aproape c  a    tentat s  spun c … nu am ce spune; i totu i, 
pentru cunosc tori sau pentru cei care se cred cunosc tori, e bine s  
începem festivitatea de azi într-o not  voltairian , adic  s  ne preciz m 
termenii. Deci, ca s   m i mai limpezi, ce înseamn  doctor în acest 
context? Etimologic, pornind de la verbul latin docere (a înv a pe altul), 
doctor este cel care prin realiz rile sale în domeniul s u de competen , 
oricare ar   acela, devine un model pentru circumstan ialii lui, putând 
s -i înve e ceea ce tie el mai bine. Bene  cium publicum, bene  ciul, câ -
tigul public, de i aminte te de bunul întregului popor de odinioar , 
reprezint  îns  etimologic câ tigul spiritual al unei comunit i umane 
realizat de cineva. 

În momentul în care un concet ean de-al nostru, concet ean  în 
cazul de fa , prin individualitatea sa eminent , etimologic adic  ridi-
cat  deasupra tuturor, reu e te de un an de zile s  men in  prin efortul 
propriu ara pe locul întâi în lume la o disciplin  a efortului maxim, în 
aceste condi ii, deci, când deasupra murd riei politice i a penibilului 
mediatic isterizat, o persoan  prin sine ne înal , înseamn  c  avem un 
doctor bene  ciorum publicorum, adic  un model de urmat i care a adus 
bene  ciul maxim rii. Astfel stând lucrurile, Universitatea noastr , în 
virtutea autonomiei academice n scute înc  din întunecatul Ev Mediu, 
se simte îndrituit  s  acorde titlul de Doctor Honoris Causa Bene  ciorum 
Publicorum eminentei Simona Halep. S  nutrim speran a c  genera iile 
juvenile, nu zic june s  nu sune caragialesc, î i vor însu i  e i în parte 
acest model care, cu nobil  înc p ânare, se men ine pe locul întâi în 
lume. Nu întâmpl tor credeau cei din vechime c  un mare sportiv are 
pre  gurat  în victoria sa statuia viitoarei recuno tin e a comunit ii pe 
care o reprezint .
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Dinu Marin este un distins economist român, profesor universitar la 
Academia de Studii Economice din Bucure ti, viceguvernator al B ncii 
Na ionale a României.

Timi oara
7 decembrie 2018

Prof. Dr. DINU MARIN

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARUM

Domnului
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Dinu Marin

Magister ceremoniae: 

Doamnelor i domnilor, oaspetele nostru de azi ono-
reaz  un domeniu pe care îl putem considera de  nitoriu 
pentru epoca noastr , tiin a economiei , a  nan elor care 
determin  bunul sau r ul mers al unei societ i. Domnul 
Dinu Marin prime te azi din partea Universit ii de Veste 
din Timi oara titlul de Doctor honoris causa socialium scien-
tiarum tocmai ca o recunoa tere a statutului s u de Homo 
oeconomicus, încadrat cu onoare i competen  în tiin a pe 
care romanii o denumeau oeconomia, de unde am preluat 
noi europenii termenul de economie, chiar dac  pe unii 
nostalgia balcanic  îi opre te la etimonul grecesc.  

Domnul Dinu Martin, prin cele cugetate i scrise ne 
apare ca un oeconomus, un rânduitor i administrator în sen-
sul termenului devenit curent, din Codul lui Iustinian. S  
ad ug m i apropierea sa de Universitatea noastr  i vom 
în elege mai bine sensul invit rii domniei sale în corpul 
nostru academic.
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